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 كنفيت ابن مانأ ةسري
 وحتقيقا( وإبرازا   )تأنيفا  

 *عبد العزيز العيوني  الدكتور: سليمان بن

 :املقذمت
وعلى آلو وأصحابو  ُت، والصالة والسالـ على نبينا ٤تمد،اٟتمد هلل رب العا١ت

 :أٚتعُت، أما بعد
بتحقيق ألفية ابن  -كاتب ىذا البحث-اهلل اللطيف على عبده الضعيف  من فقد

ها ُب ن، على ست نسخ خطية عالية، مقابلة على مت(ػى672 ت)رٛتو اهلل تعاىل  مالك
كودي، معروضة على بقية ثالثة من شروحها ا١تهمة، وىي شروح أيب حياف والشاطيب وا١ت

 .شروحها وعلى أصلها الكافية الشافية
من  أكثرفهي تستحق  ،احملققُتوكنت أرجو لو سبقٍت إىل ٖتقيقها علم من أعالـ 

 ثلي.ف حيققها مأ
م، على الرغم من مكانتها النحوية، فهي علأستغرب عدـ ٖتقيقها فيما أ توما زل

 .من أىم الكتب النحوية وأشهرىا، بل ىي أشهرىا بعد كتاب سيبويو رٛتو اهلل
وجود نسخة معتمدة  وا من عدـشكولقد عاىن ٤تققو شروحها و٥ترجو أبياهتا و 

 .موثقة٤تققة منها، تكوف اإلحالة عليها 
على عدـ ٖتقيقها على نسخ تامة العلو، تكوف ٓتط ابن مالك، أو  سفوإين أل

؛ ألف ما وجدتو من نسخها ليست  ةٓتط تالميذه وعليها إجازتو، أو مقروءة عليو ومصحح
                                       

 .ػى1411جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية بالرياض سنة  ُب بكالوريوس من كلية اللغة العربية  *
  ىػ.1419ماجستَت سنة 
  ىػ.1427دكتوراه ُب سنة 
  جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية بالرياضيعمل اآلف أستاذا مساعدا ُب قسم النحو والصرؼ وفقو اللغة ُب كلية اللغة العربية. 
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ُت؛ ويكذلك، ولكنها عالية، فهي مكتوبة ُب القرف الثامن، وبعضها ٓتطوط علماء ٨ت
وىذه األخَتة ٓتط ابن ىشاـ صاحب -( 732)(، فػػى731)ػ(، فػى727)فأقدمها سنة 

( وعليها إجازة من أيب حياف ػى744(، ٍب )ػى732)وأخرى سنة  -ك(أوضح ا١تسال)
 .( ٓتط ابن طولوف أحد شراحهاػى913)النحوي وٖتتها خطو، والسادسة متأخرة سنة 

ـ ر تكتامة العلو، أو عالية، أف ي نسخايعرؼ أللفية ابن مالك  كل من ألدعو  وإين
م بُت أىلو، والداؿ على ا٠تَت رحعليها؛ لنستفيد منها ُب الطبعات القادمة، فالعلم  تنابدالل

 .(1) كفاعلو، والشكر لو موفور، وحقو ُب ذكر فضلو مكفوؿ
 منذ تأليفها إىل ٖتقيقها، -رٛتو اهلل-وىذا البحث يدرس سَتة ألفية ابن مالك 

الكافية الشافية(؟ وما )الك من منظومتو الطويلة ابن م اختصرىا ١تاذا :أف أبُت فيو تحاول
 .قيق اٝتها، وعدد أبياهتاٖتعلى را عالقتها هبا؟ وماذا بقي فيها منها؟ ما

أقدمها كاف ُب القرف الثالث عشر، ٍب توالت وكثرت،  فوذكرت فيو طبعاهتا، وأ
ىذا من حقها من التحقيق العلمي، و  -فيما أرى-يقها، وأهنا مل تنل قعلى ٖت توتكلم

 .هبا معرفاأف أٚتع أىم ٥تطوطاهتا،  تب، وحاولئالغرا
وذكرت أين بعد ٚتعي ٢تذه ا١تخطوطات العالية أللفية ابن مالك وٖتقيقي إياىا 

االختالفات،  ح أسباب ىذهضأف أو  تتبُت يل أف بُت نسخها اختالفات عدة، فحاول
رز ألفيتو مرتُت مغَتا ُب ا١ترة على السبب ا٠تامس منها، وىو أف ابن مالك نفسو قد أب كزامر 

 .بُت اإلبرازتُت، فخلطوا بينهما دييزواراح مل شالثانية أشياء عدة، وأف أكثر النساخ وال
ذكورة ُب التمثيل، كالكالـ وقد خففت البحث من تفصيل اٟتكم على األبيات ا١ت

شروحها؛ على كوف البيت من األلفية أـ ال؟ وٗتريج البيت من نسخ األلفية ا١تخطوطة و 
 .األلفية يقلكوف تفصيل ذلك ُب ٖتقي

                                       
جازة، إ(، ٓتط ٤تمد بن أٛتد اٞتهٍت الشَتازي، وعليها 732)تبت سنة ك(،  918)ية عالية، برقم ة من األلفخلب نسحُب أٛتدية  (1)

 .ومل يتيسر يل إىل اآلف تصويرىا أو الوقوؼ عليها
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 وقد عقدت البحث ُب ثالثة فصوؿ، قبلها مقدمة، وبعدىا خا٘تة، فجاء كما يلي:
 انفصم األول: تأنيف أنفيت ابن مانك

 :اسمها

 :، فقاؿ ُب آخرىا( النحو)ُب بػػا٠تالصة(، وتوصف )ى ابن مالك ألفيتو ُب النحو ٝت
 تملشا همات١تا جلعلى  امنظ ت قد كمليعنمعو ّتوما "
 (1)" بال خصاصة رضيكما اقتضى  الصة٠تمن الكافية ا حصيأ

 (الكافية الشافية)من منظومة ابن مالك الكبَتة ا١تسماة  صيأي: أف ىذا النظم أح
 ػػىذا النظم ب من الشوائب، وفيو إشارة إىل سبب تسمية صلباهبا ا٠تال :خالصتها، أي

 .(2)( صةالا٠ت)
 ؿ:ها صاحب منظومة كتب ابن مالك، إذ قارح باٝتصو 

 ة وفضالانحال ؿُت أقوابو  د شتوعمن ب النحول "فقد ضم مش
 (3)والصرؼ مكمال"  حوالنخالصة علم  سمى ا٠تالصة قد حوتتبألفيو 

ألف تسمية  وليس ٔتستبعد أف تكوف قد اشتهرت هبذا االسم منذ حياة ابن مالك؛
هور ُب كل العلـو قبل ابن مالك وبعده، كألفية ابن معط ا١تنظومات األلفية بألفيو فالف مش

 .ُب مصطلح اٟتديث( ػى806)ت ، وألفيو العراقي (4)و ُب النح ،(ػى628 )ت
و٦تا جاء ُب ذلك ما ُب تاريخ اإلسالـ للذىيب: وقد سئل الشيخ ٚتاؿ الدين أف 

 .(5)" جى شرحها لكمن١تزين الدين بن ا :"ألفيتو ُب النحو، فقاؿ رحيش

                                       
  .1000 -999ا٠تالصة ُب النحو )ألفية ابن مالك(، البيتاف  (1)
، والفتح 356/ 4، وحاشية الصباف 464/ 2ابن طولوف ، وشرح 980/ 2كودي رح ا١تش، و 383/ 2انظر: شرح ا٢تواري لأللفية  (2)

 .214/ 2، وحاشية ا٠تضري 841/ 2 الودودي
 .130/ 1ذكرىا ابن مكتـو ُب تذكرتو، وعنو السيوطي ُب بغية الوعاة  (3)
  .199/ 1الكامنة  رالدر  :. انظرهوكاف ابن مالك يقرئ ألفية ابن معط لتالميذ (4)
 .300/ 50 اإلسالـ ريختا (5)
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وكاف ( "ػى719)ت وقريب من ذلك ما جاء ُب ترٚتة مشس الدين ولد ابن مالك 
 .(1) يسأؿ الطلبة، فإذا قاؿ أحدىم : قرأت ألفية ابن مالك يفرح ، ويقوؿ: ألفية والدي"

" وبػػ وما زاؿ األمر على ذلك من حيث االشتهار، ومن الغريب قوؿ الصباف: 
  .(2)" يةا٠تالصة( اشتهر ىذا النظم، أعٍت األلف)

 :عدد أبياتها
 ألفاتتم  ،( بيتاف وألف بيت1002) -ْتسب ٖتقيقي-مالك  نأبيات ألفية اب

 (:بقولو )مع ما قبلو
  لهمات اشتم١تا لعلى ج انظم  ملد كق تيعنو عوما ّتم

 كما اقتضى رضا بال خصاصة ةالص٠تا ة(أحصى من )الكافي
، وعلى صلى اهلل عليو وسلم و ٤تمدبيتاف فيهما اٟتمد هلل، والصالة على نبي هوبعد
 .آلو وصحبو

 :بقولو ُب أو٢تا ألفيةوقد وصفها ابن مالك بأهنا 
 مقاصد النحو هبا ٤توية ةيعُت اهلل ُب ألفتسأو 

 .(3) ألف ما قارب الشيء يعطى حكمو :وىذا من باب عدـ االعتداد بالنيف
 :وىل ُب عدد أبيات األلفية وقفات

 :الوقفة األولى
د بيت من عُب  -وكذلك بُت الشروح-اختالؼ شديد بُت النسخ أنو وقع 

 :( ُب باب الوقف، ولفظو897األلفية، وىو البيت )

 اء لزمانب حرؾ ٖتريك ما لبك ذي ا٢تاء أجز لصو و 

                                       
 .457/ 5 الكامنة رر الد (1)
 .214/ 2 ، ونقلو دوف اعًتاض: حاشية ا٠تضري356/ 4 صبافلحاشية ا (2)
 .27/ 1 الكواكب واىرز انظر:  (3)
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 ،(1) فثبت ُب ثالث نسخ وٜتسة شروح، وسقط من ثالث نسخ وٜتسة شروح
ىا َت سأرجح أنو من األبيات اليت غ سند سقوطو أف البيت الذي بعده يغٍت عنو، ولذايوقد 

 .(2)ة األخَتة لأللفي ةابن مالك نفسو فحذفها من اإلبراز 
، البيت األوؿ ُب آخر (3) وىناؾ بيتاف ادعى بعضهم أهنما من األلفية، وليسا منها

 :ا١تقدمة، ولفظو
 ربو ورجاء دعاء غَت وجل من ذنبو دلعب فما

 .أيتهاوليس ىو ُب شيء من نسخ األلفية اليت ر 
 (، ولفظو:67والبيت الثاين بعد البيت )

 تقتضضرورة اض( الإياىم األر  منت)ض و٨تو  ما، ؼاختال مع
 .(4) والصواب أنو من أبيات الكافية الشافية البن مالك

 :الوقفة الثانية
أف ىناؾ من حاوؿ عد ألفية ابن مالك، ومل يصب فيما أرى، فصاحب )زواىر 

بعضهم أخرب )، والصباف يقوؿ: أف (5) لف بعدد يسَتعن األالكواكب( يقوؿ: إهنا تنقص 
 بعد التحري ينعن األلف ستة أبيات، فلينظر، فإف ٚتاعة ٦تن أثق هبم أخربو  صبأهنا تنق

يقوالف: إهنا  ،(8) و٤تقق شرح ا٢تواري، (7)الناظم رح ابن ش، و٤تقق (6) (فىا بأهنا ألعدُب 
 .(9)ا ( بيت889إهنا )

                                       
 (.987انظر ٗترجيو ُب ٖتقيقي أللفية ابن مالك، البيت ) (1)
 ُب الكالـ على إبرازٌب األلفية ُب )إبرازىا واختالؼ نسخها(. (2)
 (.67وبعد البيت ) ،(7ليهما ُب ٖتقيقي لأللفية، بعد البيت )انظر التعليق ع (3)
 .229/ 1انظر: الكافية الشافية )مع شرحها(  (4)
  .27/ 1ي نسالكواكب للتو  انظر: زواىر (5)
  .14/ 1(حاشية الصباف 6)
 .5، ىامش 71 شرح ابن الناظم ص :أنظر (7)
 .1، ىامش 70/ 1ي ر انظر: شرح ا٢توا (8)
 (.991أبياهتا من دوهنما ) دداف من األلفية، وىذا ال يكفي؛ ألف عدتعدمة وا٠تا٘تة ال قضهم ذلك بأف ا١تقد يعلل بع (9)
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 :الوقفة الثالثة
: (2) ولكن شراحها اختلفوا ،(1) تفق عليو أف ألفية ابن مالك على ْتر الرجزمن ا١ت

قرابة  فاأللفيةن بيت، ريو، فكل شطمن تاـ الرجز ىي أـ من مشطوره؟ فقيل: من تاأم: (2)
من مشطوره، فكل شطر بيت، فرد، وقيل: ألف بيت، ولفظ )ألفية( نسبة إىل )األلف( ا١ت

ية على ثنلفُت( بعد حذؼ عالمة التأألفية( نسبة إىل )قرابة ألفي بيت، ولفظ ) فاأللفية
 .القاعدة

الث تفعيالت فثوالقوالف إىل ىنا يعامالف ألفية ابن مالك معاملة القصيد القدًن، 
 ف من ْتر الرجز، وىي إما من تاـ الرجز، فتكوف شطر بيت، ٨تو: تكو  )مستفعلن(من 

 (3) والقلب مٍت جاىد ٣تهود ساملقلب منها مسًتيح لا
 :وإما من مشطور الرجز، فتكوف بيتا مستقال، ٨تو

 ووطويل سلم بصع رشعال
 علموفيو الذي ال ي رتقيإذا ا

 (4)و دمقبو إىل اٟتضيض  تزل
ال ٗتضع ألحكاـ القصيد  -ومثلها منظومات العلم واآلداب-وألفيو ابن مالك 
تتكوف من ست تفعيالت،  ، فاألبيات اليت على تاـ الرجزمشطورةالوارد على تاـ الرجز أو 

وتتفق كلها ُب القافية وحرؼ الروي، واليت على مشطور الرجز تتكوف من ثالث تفعيالت، 
 الروي. ُب القافية وحرؼ -اضأي–وتتفق 

                                       
أف   ُتا، ومرتمشطور ، وثالث مرات أف كاف ءاا، وأربع مرات أف كاف ٣تزو مف كاف تاإ( ست مرات مستفعلنوىو يتكوف من تفعيلة ) (1)

 اشية الكربى للدمنهوري ص، والكاُب مع اٟت182ص ة ز ، والعيوف الغام228 أف كاف منهوكا. انظر: هناية الراغب لإلسنوي ص
 . 57 . وأىدى سبيل ص52

/ 1والتصريح  ،31/ 2، وابن طولوف 36ص والسيوطي  ،14/ 1 ين، واألمشو 69/ 1شرح ا٢تواري  :انظر ا٠تالؼ وحكايتو ُب (2)
 .10/ 1، وحاشية ا٠تضري 24/ 1ي ، والفتح الودود14/ 1، وحاشية الصباف 26/ 1الكواكب  وزواىر ،14

 .29/ 22( طع)ق، وتاج العروس 228ص ، وهناية الراغب 278/ 8اللساف )قطع(  :البيت غَت منسوب، ُب (3)
  .232ب تضقبة ُب: ا١تنسوبال  ،223/ 2 ، و٣تمع األمثاؿ239ص ة، ُب ديوانو حطيئلل (4)
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أما ألفية ابن مالك فأبياهتا ال تتفق ُب القافية وحرؼ الروي، وذلك ألف بعض 
ي بُت األبيات بالتزاـ التقفية بُت الشعراء صاروا يستغنوف عن وحدة القافية وحرؼ الرو 

ُت ُب القافية وحرؼ الروي، ولكن البيت ال يتفق قشطري كل بيت، فيصَت شطر البيت متف
ولو عاملنا األلفية ، (زدوجمع بقية األبيات ُب ذلك، واصطلح احملدثوف على تسمية ىذا )ا١ت

جازة واإلقواء واإلصراؼ.... للـز وجود اإلكفاء واإل)معاملة القصيد القدًن وىي هبذه اٟتالة 
 نكَتا، وال ٕتد عيباوتلك عيوب جيب اجتناهبا، وىم ال يعدوف مثل ذلك ُب ىذه األراجيز 

 .(1)( لذلك من العلماء
 :الوارد على الرجز، ولكن ا١تزدوجفألفية ابن مالك من 

 أىي من تاـ الرجز، فكل شطرين بيت مقفى مزدوج، وعدد األلفية ألف بيت 
 .ا١تزدوج، ويكوف لفظ )ألفية( نسبة إىل ألف بيتوبيتاف من 

  أـ ىي من مشطور الرجز، فكل شطرين بيتاف، والبيتاف مزدوجاف، فعدد األلفية
 زدوجات ألف مزدوج ومزدوجاف،باألبيات ألفا بيت وأربعة أبيات، وعددىا با١ت

 .مزدوج فويكوف لفظ )ألفية( نسبة إىل ألفي بيت أو أل
كوف  ، ورجح(2) دد األلفية، وقد قاؿ بالثاين الشاطيبعُب  رافر ىذاف القوالف احمل

 .لفظ )األلفية( نسبة إىل ألف مزدوج
 مقتضى قوؿ من جعل األلفية ألف بيت، أو منسوبة إىل وأما القوؿ األوؿ فهو

 :ذكر أف ابن مالك نص على ذلك، يعٍت ُب قولو (1) ريابل أف ا٢تو  (3)ت ألف بي

                                       
 .188 يٍت صمالعيوف الغامزة للدما (1)
فا بيت ألقاصد الشافية ُب شرح خالصة الكافية(، فقاؿ: )منسوبة أللف مزدوج، ال ألف بيت، ألهنا ا١ت)ة ابن مالك فيلُب شرحو أل (2)

 تا١تنظوما[، ومثلو كل من جعل ألفية ابن مالك و٨توىا من 153/ 1اؼ ذوي االستحقاؽ ٖتنقلو صاحب إ]من مشطور الرجز( 
 .60 دى سبيل صأىنظر: مراجع ا٢تامش القادـ[، وصاحب ، كابن بري ]اجا١تزدو العلمية من الرجز ا١تشطور 

ن منها شعرا على ريشط لنظومات العلمية كىو مقتضى قوؿ من جعل ا١ت ضا، وىذا القوؿ أي69/ 1مثل ا٢تواري ُب شرحو لأللفية  (3)
، والدمنهوري ُب 196 ص الكافية الشافية()، والصباف ُب شرح منظومتو 188 تو، مثل الدماميٍت ُب العيوف الغامزة صحد

 .63ص وصاحب ميزاف الذىب  -55حاشيتو الكربى على منت الكافية ص 
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 (ُب ألفية اهلل وأستعُت)
إىل  ٟتق أف ىذا ليس بنص من ابن مالك؛ ألف )ألفية( ديكن أف تكوف منسوبةوا

 .(2) يةثنلف(، وإىل )ألفُت( ْتذؼ عالمة التأ)
ألف بيت( )األلفية( منسوبة إىل )ابن مالك على كوف  صإال أننا ديكن أف نأخذ ن

 :ألفُت( من قولو ُب آخر الكافية الشافية)ال إىل 
 (3) أكملو(وزيد ٜتسوف ونيف  ألفاف مع سبعمائة توأبيا)

إذا  بيتاوٜتسُت  ونيفاوالكافية الشافية أصل األلفية، وإمنا تكوف ألفُت وسبعمائة 
جيب أف حيمل مراد ابن مالك ُب نئذ ، وحيبيتاجعلناىا من الرجز التاـ، فكاف كل شطرين 

إىل ألف بيت، ( )األلفيةالكافية الشافية(، فيكوف قد نسب )األلفية على مراده ُب أصلها 
 .واهلل أعلم
 ن؟نف ابن مانك األنفيت؟ ومىت؟ وملأأين 

ابن مالك من األندلس إىل ا١تشرؽ، فمر ٔتصر فاٟتجاز، ٍب استقر ُب الشاـ،  رىاج
ب حلوكانت رحالتو الطويلة إىل دمشق و ، معلماوعا١تا  متعلما طالبابُت مدنو،  المرٖت
 .(4)ة وٛتا

بن مالك ألف ألفيتو ىذه ُب ٛتاة لشرؼ الدين ىبة أف ا (5) اجما كتب الًت نوأخربت
( عن شيخو ػى749(، وىذا ما ينقلو ابن الوردي نفسو )ت ػى788ت )اهلل البارزي 

م "نظؿ: قاالبارزي، فيقوؿ: أخربين شيخنا قاضي القضاة شرؼ الدين ىبة اهلل البارزي، 

                                                                                                            
 .41/ 2 و لأللفيةح، ونقلو عنو ابن طولوف ُب شر 70/ 1 واري٢ت: شرح انظرا (1)
 -، وفيو تعريض بقوؿ ا٢تواري26/ 1الكواكب  ، وزواىر153/ 1، وإٖتاؼ ذوي االستحقاؽ 36 ية ص١ترضانظر: البهجة ا (2)

 . 14/ 1 صبافلحاشية او 
 .2252/ 4الشافية )مع شرحها(  الكافية (3)
 (.قيقات ُب ترٚتة ابن مالك النحوي)ٖتثي شرؽ، وأزمنة رحالتو بُت مدف الشاـ ُب ْتقد درست زمن ىجرتو من األندلس إىل ا١ت (4)
 .181/ 2، وغاية النهاية 216/ 2انظر: تاريخ ابن الوردي  (5)
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، باشا تفيها، وكن اشتغايلالشيخ ٚتاؿ الدين ا٠تالصة األلفية ْتماة عندنا، برسم 
 .(1)" لو خدميتوخدمتو، ولقد رأيت بركة 

، وقد أخدمو أبوه قاضى ٛتاة حينئذ ابن (2)( ػى645)وابن البارزي ىذا ولد سنة 
ٟترصو على طلب  تقديرامالك، ليالزمو ويطلب العلم عليو، فألف ابن مالك لو األلفية 

ٟترص ىذا التلميذ  تقديراٟتقيقة العلم كما ُب ىذه الرواية، ولعل ابن مالك ألفها ُب ا
 ألبيو قاضى ٛتاة. وتقديرا

 أنف ابن مانك األنفيت نهبارزي؟ مىتف
والبارزي ُب سن العاشرة،  ،(ػى655أنو ألفها لو قرابة سنة ) (3) يرى سعد الغامدي

وىذا مستبعد عندي أف يؤلف ابن مالك ألفية ُب النحو لغالـ ُب العاشرة، وىو العامل ا١تريب 
 .طاؿ تدريسو النحو ١تختلف الطالب الذي

وعمر البارزي قرابة  ،(ػى660يب من القبوؿ أف يكوف قد ألفها قرابة سنة )قر وال
، والشاب ُب اللغة من جاوز با"وكنت شا"زي: ر ( سنة، وىذا ما يساعد عليو قوؿ البا15)

 .(4) لوغبمن ال ل:من جاوز ا٠تامسة عشرة، وقي ل:السابعة عشرة، وقي
حت ىذا مع أف زمن الشباب يستمر سنوات ألين أرجح أف ابن مالك قد وإمنا رج

؛ وسبب ذلك (5)ل ( بقليػى660فيها بعد سنة ) راً قرة األخَتة مستانتقل إىل دمشق ُب ا١ت
اهلل، مشس  أف ابن مالك كتب لتلميذه ابن جعواف ٤تمد بن ٤تمد بن عباس، أىب عبد

على كتابو )إكماؿ اإلعالـ ٔتثلث  (1) ازتُتأج (6) (ػى682الدين، األنصاري الشافعي )ت 

                                       
/ 2 قري ُب نفح الطيب١ت، وا181/ 2ونقل ٨تو ذلك: ابن اٞتزري ُب غاية النهاية  ،216/ 2ختصر ا١ت سميا١تردي و تاريخ ابن ال (1)

232. 
  .182/ 41، والبداية والنهاية 303/ 47 خ اإلسالـرينظر ترٚتتو ُب: تاا (2)
 من الدراسة. 22/ 1 كماؿ اإلعالـإ ٤تقق (3)
 يت(.)طبعة الكو  92/ 3انظر: تاج العروس )شبب(  (4)
 انظر: ْتثي )ٖتقيقات ُب ترٚتة ابن مالك النحوي(.  (5)
  .164/ 1ت لوفيا، والواُب با126/ 51يخ اإلسالـ ر انظر ترٚتتو ُب: تا (6)
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قراءة تامة  ،كامال عليو الكتاب أٔتثلث الكالـ(، يذكر ُب الثانية أف ابن جعواف قر 
وىذه بال شك كتبها ، 667/ 3/ 22التصحيح. عامة االستيضاح، ُب ٣تالس منتهاىا ُب 

القراءات  ومشيختها لقسم (2)ة وىو مستقر ُب دمشق؛ ألنو وىل إمامة ا١تدرسة العادلي
، الذي مرض مرض (3)الدمشقي  والعربية بعد أيب شامة عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم

 (5) ، وىذا التاريخ يوافق ما ُب إجازة(4) 665/ 9/ 19، ومات ُب 665/ 7/ 7ا١توت ُب 

، ُب كتاب (ػى700ت اٟتليب الشافعي ) يابن مالك لتلميذه ٤تمد بن منصور بن موس
، وىو كتاب مل 665/ 9/ 25 القراءات البن مالك من أنو قرأىا عليو ُب )ا١تالكية( ُب

يشتهر ُب علم القراءات، ولكن على ما يبدو صار التالميذ يقرؤوف على ابن مالك كتبو 
 (.ػى665) ا١تشهورة وغَت ا١تشهورة بعد أف صار شيخ العادلية سنة

إجازتو األوىل فذكر فيها  ىذا شأف إجازة ابن مالك الثانية لتلميذه ابن جعواف، أما
، 664/ 12/ 26 ٣تالس آخرىا ُب ُب، كامالابن مالك أف ابن جعواف ٝتع عليو الكتاب  

وإذا ثبت أف اإلجازة الثانية كانت ُب دمشق فغالب الظن أف األوىل كذلك، ويظهر أف ابن 
سنتُت جعواف مل يقنع بالسماع فأراد أف يعيد الكتاب على مصنفو قراءة، فتم لو ذلك ُب 

قرابة ىذا الزمن،  أيضاأف القارئ ُب اإلجازة األوىل قد بقي  اأيض تزيد أو تنقص، ويظهر
 .تقريباً ( ػى662)ومعٌت ذلك أف ابن مالك كاف ُب دمشق منذ سنة 

 .(6)ٌب ابن مالك أللفيتو كما سيأ رحمن أسباب عدـ ش سبباويؤيد ىذا أنو يظهر 
شرؼ  هلتلميذ (،ػى660)ٛتاة، قرابة سنة ا٠تالصة ُب  فوا٠تالصة أف ابن مالك أل

 .(1)البارزي الدين ىبة اهلل 
                                                                                                            

 .178/ 1اؿ اإلعالـ ٔتثلث الكالـ كميق إقانظر صورهتما ُب مقدمة ٖت (1)
  .271/ 1انظر التعريف هبا ُب الدارس  (2)
 .180/ 2 غاية النهاية :ىذه البعدية ُب انظر (3)
 .318/ 5، وشذرات الذىب 165/ 8انظر ترٚتتو ُب: طبقات الشافعية الكربى  (4)
 لكية ُب القراءات البن مالك، آخر ورقة. ا١تا (5)
 (.ُب )ىل شرح ابن مالك ألفيتو؟ (6)
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 تقي و٦تا ينبغي التنبيو عليو أف الذىيب قاؿ ُب تاريخ اإلسالـ عن ولد ابن مالك
ليحفظها،  بلغٍت أف والده صنف األلفية ألجلو؛" :(2)( ػى699ت )الدين ا١تلقب باألسد 

 .(4)ن ض ا١تتأخرين وا١تعاصريوسار على ذلك بع ،(3)" فلم حيذؽ ُب ٨تو
أما األلفية  ،ا١تقدمة األسدية()والصحيح أف الذي ألفو ابن مالك البنو األسد ىو 

 لفها لشرؼ الدين البارزي، ويقوي ذلك أمراف: أفقد 
عن شيخو  (5) ورخيتصل، و٦تن رواىا ابن الوردي ُب تاروي بالسند القوي ا١تأنو ا١ت .1

الذىيب،  مبلغسند الذىيب ففيو ٣تهوؿ، وىو شرؼ الدين البارزي نفسو، أما 
 .والغريب أف الذىيب سكت عنو ومل يوثقو

 -وىو العامل ا١تريب الذي طاؿ تدريسو الطالب-أنو من ا١تستبعد على ابن مالك  .2
لطالب مل حيذؽ، بل ا١تناسب أف يؤلف لو مقدمة سهلة،  أف يؤلف ألفية ُب النحو

 (.سديةاألا١تقدمة ) وٝتاىا ،(6)ل فع وىذا الذي
م أهنما السبب علفية لشرؼ الدين البارزي وأبيو فاوإذا ثبت أف ابن مالك ألف األل

، ويدفعو إىل زماناُب ذىن ابن مالك  رأما السبب اٟتقيقي الذي بقي يدو  ين،ا١تباشر اآل
 .تأليف األلفية فهو ما يأٌب ُب العنصر القادـ

                                                                                                            
عالقة األلفية بالكافية )ٌب كالـ عليها ُب باشر، وىناؾ أسباب غَت مباشرة يأبب ا١تسزي ىو الر تأليفو األلفية لشرؼ الدين البا (1)

 .الشافية(
 .خطأ (، وىو609نة )س، وفيو أنو توُب 166/ 1، والواُب بالوفيات 450 /52يخ اإلسالـ ر تا :انظر ترٚتتو ُب (2)
  .166/ 1، ونقلو عنو الصفدي ُب الواُب بالوفيات 450/ 52تاريخ اإلسالـ  (3)
  .15/ 1، و٤تقق شرح التسهيل 19/ 1 ودوديلكابن ٛتدوف ُب الفتح ا (4)
ا العجيسي عمن يثق بو كما ضونقلت نص روايتو ُب )أين ألف ابن مالك األلفية؟(، وروى ذلك أي، 216/ 2 الوردي تاريخ ابن (5)

 .ٓتالؼ الذىيب ٣تهولةال أف العجيسي وثق إ، ورواية العجيسي فيها ٣تهوؿ كرواية الذىيب، 232/ 2 ُب نفح الطيب
 .225/ 2  ح الطيبنفو  ،133/ 1 ، وبغية الوعاة477/ 2، وفوات الوفيات 286/ 3ح بذلك: الواُب بالوفيات صر  (6)
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 ت انشافيت؟كيف أنف ابن مانك أنفيته؟ وما عالقتها بانكافي
، وىذا ما (1) ألفية ابن مالك خالصة الكافية الشافية البن مالك، و٥تتصرة منها

 :صرح بو ُب آخر األلفية، فقاؿ
 لشتمهمات ا١تى جل النظما ع كمليت قد  عنعو جيموما "

 (2)صة" بال خصا يرض تضيكما اق الصة٠تالكافية ا نأحصى م
( 2750)ة ُب النحو والتصريف، تتجاوز والكافية الشافية البن مالك منظومة طويل

ي أنو ألفها قبل تأليف األلفية، وىذا ٦تا ال خالؼ أ ،(4)ب ألفها ابن مالك ُب حل ،(3)ا بيت
 .خالؼ فيو

 ، ويظهر أف(5) وتعليقات نكتاق عليها لوقد شرح ابن مالك الكافية الشافية، وع
خة من نسخ شرح ىذه النكت بعضها قبل الشرح وبعضها بعد الشرح، وقد احتفظت نس

 .(6) الكافية الشافية هبذه النكت والتعليقات

الكافية الشافية،  نتتأمل ُب ىذه النكت والتعليقات جيد أف أكثرىا إصالحات ١توا١ت
على ابن مالك، الذي دأب على النظر ُب كتبو بعد تأليفها وقراءهتا عليو،  بايغر وىذا ليس 

 .ةإبراز  نفيغَت فيها ويصلح، ٦تا جيعل لكتبو أكثر م

                                       
، وطبقات النحاة البن قاضي 7/ 1ح األلفية للهواري شر و  ،477/ 2 ، وفوات الوفيات286/ 3بذلك: الواُب بالوفيات  رحوص (1)

 .1369/ 2الظنوف  كشفو  ،232، 225/ 2 ونفح الطيب، 533/ 2، والقالئد اٞتوىرية 135ص شهبة 
بأنو  رد، وقاؿ بعض الشراح: أف ا١تراد بالكافية ىنا كافية ابن اٟتاجب، و 1000 -999ألفية ابن مالك( البيتاف )ا٠تالصة ُب النحو  (2)

ح ابن وشر  ،980/ 2 كودي، وشرح ا١ت383/ 2 ي لأللفيةر ، وشرح ا٢توا1069/ 2 اد السالكشانظر: إر  د.تكلف بارد وبعي
  .214/ 2 ، وحاشية ا٠تضري841/ 2، والفتح الودودي 356/ 4 ، وحاشية الصباف464/ 2طولوف 

  .2252/ 4شرحها(  عم)انظر الكافية الشافية  (3)
 ٖتقيقات ُب ترٚتة ابن مالك النحوي(. )، وْتثي 181/ 2 انظر: غاية النهاية (4)
 .1369/ 2كشف الظنوف انظر:   (5)
نعم ا١ت ، وىي األصل الذي اعتمد عليو ٤تققها عبد718، كتبت سنة 124ص ، وا٠تا4580يت، رقمها العاـ وىي نسخة شسًتي (6)

 .صل عليو خط ا١تؤلفأىريدي، وىي منقولة من 
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والدافع وراء ىذه اإلصالحات شعور ابن مالك بأف ُب بعض أبيات الكافية 
 جيب إكمالو، ومن صور ىذه اإلصالحات:  ونقصاً يو، فجيب تال قصوراالشافية 

ات أخر مة معلو زيادار األبيات ٔتثل عددىا؛ بضغط ما فيها من معلومات و صاخت .1
 :ولإليها، ومن ذلك أنو غَت قو 

 ي اقتفواالذ ل( مضاؼ، فاقتف)مث وأل التفضيل، عفهو، كأشب و"أ
 (الو بال حقنا أأخلتٍت و) أفضال( مثلو، أو تأن ػػ )كنتك

 قمن فهو فيةر ذا حلو عٕت إعراب، وإف لا ٤تذوما ل
 "انتسب عالرف هبعد ني مذللإذ  لو بعض العرب؛ومبتدا جيع

 :بقولو
 (أجل ين أوز  مثلت ت أنن)كػػػ ك تنكر منافر لػػػ )أؿ(،ذي  أو
 عرفا خلفين ر اٝتُت منكو  اكتنفوإف يسبقو حاال،  ُب

 جداو حيث ة البصر  أئمة لدى إعراب لوما لو ٤ت
 (1)نسب" غايرة الثاين أف ١ت خبترى مبتدأ، وذا انيوقد 

من عددىا، بضغط ما فيها من معلومات وزيادة معلومات  بأقلاختصار األبيات  .2
 شو ُب ىذه ا١تنظومة، ومن ذلك أنو غَت قولو:أخر إليها، وىذا يدؿ على وجود ح

 (ٝتحا بشر أصبح أمسى، )صار  ضحيبات أ لظ :(ف)كا لومث"
 ضحتم كلو  ،وانفك تئف برحاؿ و ز و  يسوىكذا ل

 (شاكرا ابن عوؼ ؿما زاػػػ )نفيا، ك وألـز األربعة األواخرا
 مدة، كقوؿ من شداإفهاـ  )ما( لدى دعاف( )داـ( بثل )كوم

 :بقولو

                                       
أف ١تغايرتو الثاين )(، وفيو البيت الرابع هبذا اللفظ وىو مكسور الوزف، ويصح بنحو 1، مع ا٢تامش )239/ 1 شرح الكافية الشافية (1)

 (.4ش )ممع ىا 489/ 1آخر ُب  نسب(، وانظر مثاال
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 ابرح ؿليس زا وصار أمسي حاصبأ حيبات أض ظل( فكاػػػ )ك"
 ةبعشبو نفي متم أوي لنف عةربي األذك، وىنفئ وافت
 (1)" اشدإفهاـ وقت، بعضهم ُب ذا  ( بعد )ما( لدىداـ)كاف( ) ثلوم
 :ا١تنظومة، كزيادة قولو ُبادة معلومات ليست لزية أبيات زياد .3

  (2)قمن" احة بباست وسط فهو اض أف١تغَت ا وؿمعم صلوو و "
يدة بزيادة بيت أو بيتُت وضغط أبيات أخرى ز يزيد معلومات كثَتة فيقلل األبيات ا١ت وأحيانا

 :وزيادة معلومات فيها، كتغيَته قولو
 الصأف يتختار دي ا١تنوع الفض صاالنفا ()كنتو و٨ت ُب"

 "(، فحقق ما ثبتضإياىم األر  وا )قد ضمنتوغس والضطرار
 ا:وزائد ابقولو مغَت 
 لتصدي ا١تنع ختارار، وا١تخيت لنفصا١ت (ويخلتن)( وكنتوُب )"
 ُب انفصاؿ شئت دمن ماقو  ُب اتصاؿ صـ األخقدو 

 الوقد يبيح الغيب فيو وص الصـ فز تبة الر وَب اٖتاد ال
 (3)" اقتضت رةضرو ض( الإياىم األر  تضمن قد)  ٨توو ،مع اختالؼ ما

 :وللك تغيَته قو التغيَت من أجل دقة العبارة، ومن ذ .4
 "بتدام ا١تعذؼ إذا ما مل يح والـز لكوفيهم النصب لدى"

 :بقولو
 (4)" بتدام )كل( يك ملذؼ إذا ح والـز لكوفيهم النصب لدى"

 :ولقو  هوتغيَت 
 "ب انتبذلكسأف أفهما معٌت عن ا ذ(ٗتٗتذت وا)ها، ونمف فكا"

                                       
 (.1ىامش ) مع 402/ 1 ُبآخر  مثاال(، وانظر 1، مع ا٢تامش )381 -380/ 1افية الشافية كح الر ش (1)
 (.6ىامش ) 489/ 2ح الكافية الشافية ر ش (2)
 (.1مش )، مع ا٢تا229 -228/ 1 شرح الكافية الشافية (3)
 (.4مع ا٢تامش ) 343/ 1الشافية  افيةلكشرح ا (4)
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 :بقولو
 (1)"من انتبذع د و  ضهن، فااال مطلق ذ(ٗتٗتذت وا)ها، ونمف فكا"

 التغيَت من أجل التصريح بالرأي، ومن ذلك تغيَت قولو:  .5
 "سعيد جيدا عدهعمرو، و  واه لدى و مبتدأكونو "

 :بقولو
 (2)ع" ع وأطٝتخفش، فااأل ُب مذىب ال ديتنع و مبتدأكونو "

 :قولو التغيَت من أجل زيادة فائدة، كالنص على اإلٚتاع، ومن ذلك تغيَته .6
 "فاحذؼ ودؿ شبهو مبتدأ أو كل( و)مفعوال الذكر فوحيث كا"

 :بقولو
 (3) "ودؿبإٚتاع فاحذؼ  مبتدأ كل( و)مفعوال الذكر فوحيث كا"

 التغيَت من أجل إصالح البيت ْتذؼ ما فيو من حشو، ومن ذلك تغيَته قولو: .7
 ("ها جريلىند بعػػ )نو هبا، كع رب٥ت "وضمن اٞتملة ذكر

 :بقولو
 (4)(" جريغَت ها لىند بعػػ )و، كنع رب٥ت "وضمن اٞتملة ذكر

 لتغيَت من أجل ٖتسُت التمثيل، ومن ذلك تغيَته قولو:ا .8
 ("اضطـرػػػ )التا، ك بلوماضيا ما يق حب )مل(صالذي ي م"مضارعا س

 :بقولو
 (5)ػػػ )دعا(" التا، ك بلوماضيا ما يق مضارعا حب )مل(صالذي ي م"س

                                       
 (.1مع ىامش ) 353/ 1ُب  خر آمثاال (، وانظر3مع ىامش ) 541/ 2ح الكافية الشافية ر ش (1)
 .(1مع ىامش ) 402/ 1 آخر ُب ، وانظر مثاال(3مع ىامش ) 330/ 1كافية الشافية لشرح ا (2)
 (.4مع ا٢تامش ) 343/ 1الشافية  افيةلكشرح ا (3)
 (.4مع ا٢تامش ) 342/ 1الشافية  افيةلكشرح ا (4)
 (.1مع ا٢تامش ) 168/ 1الشافية  افيةلكشرح ا (5)
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يصعب  دقكافية الشافية من قصور كل ذلك أقنع ابن مالك بأف إصالح ما ُب ال
 .ويطوؿ

خ أهنا انتشرت بُت طالب ريأضف إىل ذلك أف الكافية الشافية مل ينقل لنا التا
 .عن غَتىم، ولعل ابن مالك رأى أف سبب ذلك ىو طو٢تا ية، فضالعربال

ما ُب الكافية -جديدة يعاِب فيها األمرين  منظومة فرأى ابن مالك أف تأليف
، لسه سن وأسهل، وٓتاصة أف النظم عليوحأ -ر، وعدـ انتشارىا لطو٢تاالشافية من قصو 

 .(1)طويلة ورجزه 
بعد حُت ُب ذىن ابن مالك، حىت هتيأت لو فرصة  حيناوما زالت الفكرة تقوى 

سلمُت وغزوا الشاـ، وامتنع مناسبة لتأليف ىذه ا١تنظومة، وذلك حُت داىم التتار بالد ا١ت
ىل ىوالكو بعد أف طلبو لتقدًن الطاعة لو، فعـز ىوالكو سنة ا١تلك الناصر من الذىاب إ

ب ودمشق، وُب إحدامها حينئذ ابن حل( على غزو الناصر الذي كاف ٖتت ملكو ػى657)
، فا٧تفل الناس منو وىربوا، ومنهم ابن مالك، الذي ا٧تفل إىل ٛتاة قرابة سنة (2) مالك

ىلها الطاعة ٢توالكو، فأمنهم وأمر (؛ ألهنا ليست ٖتت ملك الناصر، بل ألقى أػى657)
 .(3)ا عليهم حاكم

، وعاد إىل (ػى660)أف ابن مالك ألف ألفيتو ُب ٛتاة قرابة سنة  قريباوذكرت 
، أي أنو بقي ُب ٛتاة من ثالث سنوات إىل (ػى662( إىل )ػى660)دمشق من سنة 

 .ٜتس، ألف فيها ألفيتو
 الكافية الشافية ىو الدافع وبذلك يتضح أف سعي ابن مالك لعالج القصورين ُب

 .ا١تباشر اآلين األلفية، أما شرؼ الدين البارزي وأبوه فهما السبب تأليفاٟتقيقي لو إىل 

                                       
 .224/ 2، نفح الطيب 1/130، بغية الوعاة 286/ 3الواُب بالوفيات  ،110/ 50يخ اإلسالـ ر انظر سهولة النظم عليو ُب: تا (1)
 (.النحوي بن مالكتو الثانية إليها ُب ْتثي )ٖتقيقات ُب ترٚتة احلوقد رجحت أنو ُب دمشق ُب ر  (2)
ر تفصيل ذلك ُب ْتثي )ٖتقيقات ُب ترٚتة ابن مالك ظوان ،423/ 5 يخ ابن خلدوفر ، وتا215/ 13انظر: البداية والنهاية  (3)

 (.النحوي
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هبا ابن مالك الكافية الشافية نقلها  َتومن الالفت للنظر أف بعض األبيات اليت غ
 :بلفظها إىل األلفية، أو نقلها بتغيَت قليل، ومن ذلك قولو

 البيتُت (1)" ُب اتصاؿ ...... ًب األخص دقو 
 وقولو:

 حار ب ؿليس زار وصا مسيأ أصبحابات أضحى  لظ (ف)كاػػػػ ك"
 (2)متبعة" ي نفشبو ملنفي أو  ، وىذي األربعةكفتئ وانف

في نظ أف ابن مالك غَت الشطر الثاين من البيت الثاين ُب األلفية إىل )لشبو يلحو 
لشبو أو  لنفيصل، وكاف ديكن أف يتالَب ذلك بنحو)على األ ا١تشبوة(، فقدـ متبعي نفأو ل

 نفي متبعة(.
 ؟شافيتان تافيكمن ان يتاألنف يف يمارا بق

ٔتا أف األلفية ٥تتصرة من الكافية الشافية ففيها خالصتها ولباهبا من حيث ا١تعٌت 
 .ا ىنا عما بقي من أبيات الكافية الشافية وأبواهبا وفصو٢تا ُب األلفيةنثواآلراء، وْت

 بعضامنها باالختصار، وأمهل  كثَتاأما األبواب والفصوؿ فقد استوعب ابن مالك  
 .منها، وىذا إحصاء هبا

باب و  ،(4) ، مها: باب القسم(3) واختصرىا إال بابُت أمهلهما ٚتيعاذكرىا  فاألبواب
 .(5)ساكنُت التقاء ال

 :، ىي( فصال18)وأما الفصوؿ فأمهل منها 
 (6)ف فصل ُب ضمَت الشأ. 

                                       
 (.67، 66والبيتاف ُب ألفية ابن مالك برقم )، 228/ 1 انظر: شرح الكافية الشافية (1)
  (.145، 144)اف ُب األلفية برقم والبيت ،381/ 1شرح الكافية الشافية  (2)
 .ما حذفوفيىا د، فلم أعىأخر بواب أ ا ُبهأدخل وابأب ؾىنا (3)
 .833/ 2ُب الكافية الشافية  ىو (4)
 .2002/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (5)
 (.ضمرا١ت)وؿ صوىو من ف ،233/ 1افية لشىو ُب الكافية ا (6)
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 (1) وفصل ُب الضمَت ا١تسمى فصال. 
 (2) فصل ُب دخوؿ الفاء على خرب ا١تبتدأ. 
 (3) وفصل ُب ٘تييز العدد ٔتذكر ومؤنث. 
  (4)التاريخ  فصل ُبو. 
 (5) وفصل فيما يًتكب من األحواؿ والظروؼ. 
 (6)ر وفصل ُب مدٌب اإلنكار والتذك. 
 )(7) وفصل )ُب ٚتع اٞتمع. 
 (8) وفصل ُب الوقف على ا١تهموز. 
 (9)ة ردفوفصل ُب أحكاـ ا٢تمزة ا١ت. 
 (10)ؿ وفصل ُب نوادر اإلعال. 
 (11) (ءوفصل )ُب إبداؿ ثالث األمثاؿ وثانيهما يا. 
 (12)( صل )ُب القلبف. 
 (13) اكنةسوف الالن ُب لوفص. 

                                       
 .(ضمرا١ت)فصوؿ ، وىو من 239/ 1ىو ُب الكافية الشافية  (1)
 من فصوؿ باب )االبتداء(. ، وىو373/ 1 ُب الكافية الشافية ىو (2)
 من فصوؿ باب )العدد(. ، وىو1687/ 3ُب الكافية الشافية  ىو (3)
 ، وىو من فصوؿ باب )العدد(.1690/ 3 ىو ُب الكافية الشافية (4)
 وىو من فصوؿ باب )العدد(. ،1692/ 3و ُب الكافية الشافية ى (5)
 من فصوؿ باب )اٟتكاية(. ، وىو1744/ 4 ُب الكافية الشافية ىو (6)
 ، ومل يسم ابن مالك الفصل، وىو من فصوؿ باب )ٚتع التكسَت(.1886/ 4 ىو ُب الكافية الشافية (7)
 ، وىو من فصوؿ باب )الوقف(.1992/ 4ىو ُب الكافية الشافية  (8)
 صوؿ باب )اإلبداؿ(.من ف ، وىو2101/ 4ىو ُب الكافية الشافية  (9)
 ، وىو من فصوؿ باب )اإلبداؿ(.2148/ 4 افيةلشىو ُب الكافية ا (10)
 من فصوؿ باب )اإلبداؿ(. ومل يسم ابن مالك الفصل، وىو ،2155/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (11)
 ، ومل يسم ابن مالك الفصل، وىو من فصوؿ باب )اإلبداؿ(.2171/ 4 ىو ُب الكافية الشافية (12)
 (.)اإلدغاـ من فصوؿ باب ، وىو2192/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (13)
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 (1)ؿ وفصل ُب بناء مثاؿ من مثا. 
  (2)وفصل ُب األمر. 
 )(3) وفصل )ُب اسم الزماف واسم ا١تكاف وا١تصدر ا١تيمي. 
  (4) فصل )ُب اسم اآللة(و.  

ذكر تصريف  (5) شتقة(أنو ُب باب )ُب تصريف األفعاؿ واألٝتاء ا١ت أيضاو٦تا أمهلو 
 ماضيو ومضارعو، وتصريف األٝتاء ا١تشتقة، واألوؿ أمهلو ُب األلفية.  الثالثيتصريف الفعل 

فذكر ، (6)( )ُب تصريف الفعل غَت الثالثي وما يتعلق بو و٨تو ذلك فعلو ُب فصل
 مضارع غَت الثالثي، وأبنية مصادر غَت الثالثي، وأمهل األوؿ ُب األلفية.  وغيو صف

والظاىر أف ابن مالك أمهل ىذه األبواب والفصوؿ؛ ألنو يرى أهنا من اٞتزيئات اليت 
 .قل هبا ُب غَت الكتب ا١تبسوطة، أو ألهنا مسائل قليلة الورودثينبغي أال ي

ذكرىا ابن مالك ُب األلفية ولكنو غَت ترتيبها عما ىو  وُب الكافية الشافية أبواب
 :(7) عليو ُب الكافية الشافية، وىى

 وىو ُب الكافية الشافية (اسم اإلشارة)، ذكره ُب األلفية بعد (8) وصوؿ(باب )ا١ت ،
 .(9) قبل ىذا الباب

                                       
 (.)اإلدغاـ باب ذكره بعد ، و 2194/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (1)
 (.شتقة)ُب تصريف األفعاؿ واألٝتاء ا١ت من فصوؿ باب ، وىو2242/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (2)
 (.شتقة)ُب تصريف األفعاؿ واألٝتاء ا١ت من فصوؿ باب ل، وىوصالك الفومل يسم ابن م ،2244/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (3)
 (.شتقة)ُب تصريف األفعاؿ واألٝتاء ا١ت من فصوؿ باب ل، وىوصومل يسم ابن مالك الف ،2249/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (4)
 .2213/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (5)
 .2229/ 4ُب الكافية الشافية  ىو (6)
 لفظ عناوين األلفية، وىي قد ٗتتلف عن ألفاظ عناوين الكافية الشافية.كلها ب  (7)
 (.105ىل البيت )إ (88)ىو ُب األلفية من البيت  (8)
 .252/ 1ة فيلشاىو ُب الكافية ا (9)
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 )و ُب األلفية فجعلو بعد باب )إعماؿ اسم الفاعل(،دم، ق(1) باب )أبنية ا١تصادر 
ُب فصوؿ باب )ُب تصريف األفعاؿ  اعز وىو ُب الكافية الشافية ُب آخرىا مو 

 .(2) شتقة(١تواألٝتاء ا
 مو ُب األلفية فجعلو بعد قد ،(3)( باب )أبنية اسم الفاعل والصفات ا١تشبهة هبا

ُب الكافية الشافية ُب  صادر( التايل لباب )إعماؿ اسم الفاعل(، وىوباب )أبنية ا١ت
 .(4) تقة(شُب فصوؿ باب )ُب تصريف األفعاؿ واألٝتاء ا١ت اعز آخرىا مو 

 قدمو ُب األلفية، فجعلو بعد باب )أما (5)( باب )اإلخبار بالذي وباأللف والالـ ،
ولوال ولوما(، وقبل باب )العدد(، وىو ُب الكافية الشافية باسم باب )اإلخبار 

 (.دودمقصور وا١ت، بعد باب )ا١ت(6) بالذي وفروعو(
 و ُب األلفية، دم، ق(7) (اقصور وا١تمدود وٚتعهما تصحيحية ا١تثنفية تباب )كي

فجعلو بعد باب )ا١تقصور وا١تمدود(، وىو ُب الكافية الشافية باسم باب )كيفية 
  .(، بعد باب )اإلخبار بالذي وفروعو(8) ية وٚتعي التصحيح(ثنالت
 )قبل باب ب( و نس، قدمو ُب األلفية، فجعلو بعد باب )ال(9) باب )الوقف

 .(10) (اإلمالة)اإلمالة(. وىو ُب الكافية الشافية بعد باب )

                                       
 (.456ىل البيت )إ (440)ىو ُب األلفية من البيت  (1)
 .2234/ 4، 2221/ 4ة فيلشاىو ُب الكافية ا (2)
 (.466ىل البيت )إ (457)لفية من البيت ىو ُب األ (3)
 .2241/ 4، 2229 -2226/ 4، 2222/ 4ة فيلشاىو ُب الكافية ا (4)
 (.725ىل البيت )إ (717)ىو ُب األلفية من البيت  (5)
 .1770/ 4ة فيلشاىو ُب الكافية ا (6)
 (.790ىل البيت )إ (778)ىو ُب األلفية من البيت  (7)
 ، وىو فيها عاـ للتثنية وٚتعي التصحيح.1779/ 4 ةفيلشاىو ُب الكافية ا (8)
 (.899ىل البيت )إ (881)ىو ُب األلفية من البيت  (9)
 .1979/ 4ة فيلشاىو ُب الكافية ا (10)
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والظاىر أف ابن مالك غَت ترتيب ىذه األبواب من أجل ٚتع مسائل الباب ُب 
أبنية اسم ))أبنية ا١تصادر( و بايب، وىذا واضح ُب تقدديو معامكاف واحد، وٚتع األشباه 

صدر وإعماؿ اسم كالمو على إعماؿ ا١تت ا١تشبهة هبا(، وجعلهما بعد  صفاالفاعل وال
(، وجعلو بعد اً قصور وا١تمدود وٚتعهما تصحيحية ا١تثنالفاعل، وُب تقدديو باب )كيفية ت

 (.باب )ا١تقصور وا١تمدود
)اإلخبار بالذي  ورٔتا قدـ الباب ليخرجو من التصريف إىل النحو، كتقدديو بايب

 .قدديهما إىل أبواب النحوواأللف والالـ( و)الوقف( من أبواب التصريف، وت
 كثَتة بلفظها من الكافية الشافية،  أبياتاأما األبيات فقد أبقى ابن مالك ُب األلفية 

 . كاملة، وىذا إحصاء هبا  اكلمة أو كلمتُت، وأشطر    فيها قليالَتأخرى غ وأبياتا
، (1)ا تبي (223فػػػػ ) أما األبيات اليت أبقاىا بلفظها ُب األلفية من الكافية الشافية

، 144، 67، 66، 30 وقد ميزهتا ُب التحقيق ّتعل أرقامها باللوف األٛتر، وىذه أرقامها:
152 (2) ،195 ،205 ، 230 ،233 ،235 ،236 ،239 ،244 ،245 ،246 ،
247 ،248 ،251 ،252 ،254 ،255 ،256 ،257 ،258 ،260 ،261 ،262 ،
263 ،265 ،275 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،284 ،285 ،309 ،314 ،
315 ،321 ،322 ،323 ،324 ،328 ،330 ،335 ،336 ،340 ،343،344، 
350 ،351 ،354 ،364 ،366 ،371 ،372 ،377 ،383 ،385 ،410 ،412 ،
413 ،415 ،416 ،417 ،423 ،428 ،436 ،437 ،438 ،439 ،470 ،472 ،
473 ،474 ،475 ،478 ،483 ،484 ،491 ،493 ،497 ،502 ،503 ،507 ،
509، 511 ،512 ،513 ،514 ،516 ،517 ،518 ،524 ،525 ،528 ،533 ،
540 ،542 ،543 ،548 ،552 ،555 ،561 ،562 ،564 ،565 ،566 ،577 ،

                                       
 بلفظها(. [لفية]األلكافية الشافية[ فيها و]امن أبياهتا  وكثَت): 232/ 2ُب نفح الطيب  (1)
 (.ة االسم الرافعة ا٠تربباٟتروؼ الناص)ر الثاين فمن بيت أمهلو ابن مالك من باب ا الشطأمشطره األوؿ من البيت نفسو، و  (2)
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582 ،584 ،586 ،589 ،602 ،604 ،605 ،607 ،617 ،618 ،619 ،632 ،
633 ،635 ،639 ،641 ،642 ،643 ،644 ،645 ،646 ،647 ،648 ،655 ،
680 ،682 ،685 ،689 ،690 ،692 ،694 ،699 ،723 ،725 ،729،730 ،
731 ،732 ،733 ،734 ،738 ،739 ،740 ،741 ،742 ،751 ،753 ،754 ،
755 ،758 ،771 ،772 ،773 ،774 ،777 ،779 ،786 ،787 ،789 ،793 ،
795 ،796 ،797 ،798 ،800 ،805 ،812 ،813 ،814 ،819 ،825 ،827 ،
829 ،836 ،842 ،844 ،847 ،848 ،851 ،866 ،873 ،875 ،886 ،889 ،
891 ،892 ،895 ،897 ،901 ،911 ،912 ،914 ،918 ،932 ،933 ،936 ،
938 ،939 ،955 ،956 ،957 ،968 ،972 ،974 ،976 ،981 ،982 ،983 ،
985 ،989 ،994 ،998. 

( 106فػػ )ُب األلفية من الكافية الشافية مع تغيَت يسَت  أبقاىاما األبيات اليت أو 
، 259، 253، 241، 234، 232، 204، 170، 145، 82قامها: أبيات، وىذه أر 

264 ،266 ،268 ،271 ،274 ،290 ،294 ،301 ،329 ،337 ،341 ،342 ،
347 ،348 ،357 ،358 ،361 ،365 ،374 ،375 ،384 ،393 ،395 ،404 ،
411 ،414 ،421 ،422 ،426 ،430 ،434 ،435 ،471 ،479 ،490 ،494 ،
508 ،510 ،522 ،527 ،529 ،541 ،544 ،545 ،546 ،549 ،551 ،557 ،
583 ،585 ،588 ،592 ،593 ،596 ،603 ،609 ،615 ،616 ،640 ،650 ،
658 ،662 ،687 ،696 ،707 ،708 ،715 ،726 ،737 ،750 ،752 ،756 ،
759 ،763 ،768 ،788 ،820 ،823 ،824 ،831 ،872 ،874 ،876 ،902 ،
910 ،922 ،929 ،946 ،950 ،954 ،964 ،965 ،984 ،990 ،995 ،996 ،
997. 
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، طرا( ش28فػ )ألشطر اليت أبقاىا بلفظها ُب األلفية من الكافية الشافية اما أو 
، 2/ 292، 1/ 272، 2/ 237، 1/ 231، 1/ 190، 1/ 138: (1) وىذه أرقامها

325 /2 ،331 /1 ،334 /1 ،379 /1 ،386 /1 ،556 /1 ،573 /1 ،652 /
1 ،688 /1 ،706 /1 ،710 /1 ،724 /1 ،761 /1 ،801 /1 ،822 /1 ،

843 /1 ،878 /1 ،883 /1 ،890 /1 ،893 /1 ،927 /1 ،937 /1. 
وىذا إحصاء ألبواب األلفية وفصو٢تا، وكم فيها من األبيات اليت استعاف فيها ابن 

 :(2)ة مالك بأبيات الكافية الشافي
، النكرة 1/ 37 بٍت، ا١تعرب وا١ت 0/ 7، الكالـ وما يتألف منو0/ 7 (مةقدا١ت)

رؼ بأداة ع، ا١ت0/ 18 وصوؿ، ا١ت1/ 6، اسم اإلشارة 0/ 10م عل، ال2/ 20 وا١تعرفة
شبهات ، ما وال والت وإف ا١ت3/ 15 ، كاف وأخواهتا1/ 30، االبتداء 0/ 7 التعريف

، ظن 2/ 9، ال اليت لنفي اٞتنس 2/ 23ف وأخواهتا إ، 1/ 10 ، أفعاؿ ا١تقاربة0/ 6س بلي
 ، اشتغاؿ9/ 13ب عن الفاعل ئ، النا9/ 17 ، الفاعل0/ 5م وأرى علأ، 0/ 14 وأخواهتا

، 7/ 8، التنازع ُب العمل 5/ 11، تعدي الفعل ولزومو 12/ 12ؿ عمو العامل عن ا١ت
، 2/ 5، ا١تفعوؿ معو 1/ 8 ، ا١تفعوؿ فيو1/ 5، ا١تفعوؿ لو 3 /١12تطلق اا١تفعوؿ 

/ 35 ، اإلضافة11/ 21روؼ اٞتر ، ح3/ 8، التمييز 14/ 24 اؿاٟت ،9/ 16االستثناء 
، 8/ 12 ، إعماؿ اسم الفاعل3/ 4ر صد، إعماؿ ا١ت3/ 4ا١تضاؼ إىل ياء ا١تتكلم  ،13

شبهة الصفة ا١ت، 0/ 10، أبنية أٝتاء الفاعلُت والصفات ا١تشبهة هبا 0 /17صادر أبنية ا١ت
 ، أفعل4/ 11، نعم وبئس وما جرى ٣ترامها 6/ 11، التعجب 4/ 7 باسم الفاعل

/ 25، عطف النسق 0/ 6، العطف 7/ 14 ، التوكيد11/ 14، النعت 3/ 10التفضيل 
، 2/ 3تكلم ، ا١تنادى ا١تضاؼ إىل ياء ا١ت4/ 7 ، فصل5/ 12النداء  ،2/ 8، البدؿ 17

                                       
 .الرقم األوؿ للبيت، والرقم الثاين للشطر (1)
 .لرقم األوؿ لعدد أبيات الباب، والرقم الثاين لعدد األبيات اليت استعاف فيها ابن مالك بأبيات الكافية الشافيةا (2)
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، االختصاص 6/ 12 ، الًتخيم5/ 7، الندبة 0/ 3 ، االستغاثة1/ 3أٝتاء الزمت النداء 
، 11/ 14، نونا التوكيد 2/ 8ٝتاء األفعاؿ واألصوات أ ،0/ 5، التحذير واإلغراء 0/ 2

، أما 1/ 3فصل لو  ،5/ 14، عوامل اٞتـز 9/ 19، إعراب الفعل 5/ 27ما ال ينصرؼ 
ا كذو  ينكأو  مك  ،13/ 20، العدد 3/ 9، اإلخبار بالذي واأللف والالـ 1/ 5ولوال ولوما 

قصور ية ا١تثن، كيفية ت5/ 7 قصور وا١تمدود، ا١ت5/ 13 ، التأنيث7/ 8 ، اٟتكاية0/ 4
 ، الوقف7/ 26، النسب 7/ 22، التصغَت 20/ 42 ٚتع التكسَت، 5/ 13 وا١تمدود

، اإلبداؿ 2/ 5فصل ُب زيادة مهز الوصل  ،8/ 23 ، التصريف6/ 15، اإلمالة 9/ 19
 ، اإلدغاـ2/ 3 فصل ،0/ 2صل ، ف6/ 10، فصل 3/ 10، فصل 2/ 2 ، فصل6/ 21
 .0/ 4ا٠تا٘تة( ، )5/ 8

يظهر ٦تا أبقاه ابن مالك ُب األلفية من الكافية الشافية أنو بذؿ ُب أوؿ األلفية و 
جديدة خيتصر فيها أكثر ما ُب  أبياتا، فينشئ معنويا اختصارا، فكاف اختصاره كبَتاً  جهداً 

الكافية الشافية، حىت ال يكاد يفوتك شيء ذو باؿ منها، وىذا واضح من ندرة استعانتو 
ن عتسمل ي (1) ن أوؿ األلفية إىل باب )أعلم وأرى(فمة الشافية أو أشطرىا، بأبيات الكافي

 .(2)ا بيت (12) بػمن الكافية الشافية إال 
 عن أكثر العمل، وأحياناٍب ٧تد ابن مالك بعد ذلك يضعف عن بعض العمل، 

د أكثر األبيات استعاف فيها ابن مالك ٧تي باب الفاعل )التايل لباب أعلم وأرى( فف
وُب باب لكافية الشافية، وُب باب )النائب عن الفاعل( بعده ٧تد أغلب األبيات ىكذا، با

 ( بعدمها ٧تد ٚتيع األبيات من الكافية الشافية.ؿعمو )اشتغاؿ العامل عن ا١ت
بُت االختصار اللفظي واالختصار  مراوحاويبقى ابن مالك إىل آخر األلفية 

من أبيات الكافية الشافية،   ٘تامابواب خالية حىت جيعل بعض األ أحياناا١تعنوي، فينشط 

                                       
 (224)( إىل 1وأبياهتا من ) (1)
 .سبعة بلفظها الكامل، وأربعة بأغلب لفظها، وبيتاف أخذ منها شطرين (2)
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االستغاثة( )أبنية أٝتاء الفاعلُت والصفات ا١تشبهة هبا( و)و ر(كأبواب )أبنية ا١تصاد
حىت جيعل بعض األبواب غالب أبياهتا من الكافية  أحياناواإلغراء(، ويفًت  رالتحذي)و

 (العدد)و (التوكيدنوين )الندبة( و)عطف النسق( و)عت( ونال)الشافية، كأبواب 
 (.اٟتكاية)و

 فصالأو  باباىذا ما بقي من الكافية الشافية ُب األلفية، أما األلفية فلم أجد فيها 
 .زائدين عما ُب الكافية الشافية

  :قيقها وخمطىطاتهاحتاتها وعطبي: انثان مصانف
 :طبعاتها، وتحقيقها

 :والذي علمتو منهاأقدـ طبعات ألفية ابن مالك كانت ُب القرف الثالث عشر، 
عن مؤسسة دعم الًتٚتة  (،ػى1249)طبعة الدار السلطانية، ُب باريس، سنة  .1

 .طانيا وإيرلندا، بعناية الفرنسي سلفسًت دي ساسيريالشرقية ُب ب
 (.ػى1253، ٍب )(ػى1251)طبعة ا١تطبعة األمَتية، ُب بوالؽ، سنة  .2
 .سيًتيبعناية األ١تاين دي (،ػى1268طبعة اليبسك، سنة ) .3
 (.ػى1290)دارس، ُب القاىرة، سنة طبعة مطبعة ا١ت .4

صار من العسَت  ىتٍب كثرت طبعاهتا ُب القرف الرابع عشر، وقرننا ا٠تامس عشر، ح
 .(1) تتبعها وحصرىا

وأنا ال أعرؼ من ىذه الطبعات طبعة ٤تققة على نسخ خطية عالية، بل ال أعرؼ 
 .عن ذلكطبعة ٤تققة على نسخ خطية، على طوؿ ْتثي وسؤايل 

                                       
فية لأ)، و18/ 5عجم الشامل لصاٟتية ، وا١ت233/ 1عربة طبوعات العربية وا١تومعجم ا١ت ،301منها ُب: اكتفاء القنوع  اكثَت  انظر (1)

 .184ص  اجمليد نافع غريب عبد .د (ابن مالك، منهجها وشروحها
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وال شك أف الطبعات القددية كانت على نسخة خطية، ولكنها مل تكن على عدة 
ية لأللفية نقل الكتاب إىل بنسخ عالية، مع بياف فروؽ النسخ؛ ألف غاية الطبعات األور 

 .ع الكتاب عليهابط ُت، ال ٖتقيقو، أما الطبعات العربية فلم تكن تذكر النسخة اليتربيالغ
تقدمة؛ ألهنا إما ذلك فهي ُب الغالب منقولة من الطبعات ا١تأما الطبعات بعد 

 .اليت كتب على غالفها إهنا ٤تققة ىتطبعات مدرسية وإما ٕتارية، ح

ٖتقيق  -فيما أعلم-قت فليس فيها حقاليت  شروحها ألفية ابن مالك مع نتأما م
اال من  األلفية على نسخ عالية خاصة هبا، بل أفضلهم ح نتحرص صاحبو على ٖتقيق م

على إثبات لفظ األلفية كما ىو ُب ٥تطوط الشرح، وبياف فروؽ نسخ الشرح  حريصاكاف 
ُب ألفاظ األلفية، وكانت نسخو ا٠تطية أو بعضها عالية، ومن  -كاف لو نسخ فإ –

نهج السالك أليب حياف، و٤تققو شرح الشاطيب لأللفية، ىؤالء: سدين كالزر ُب ٖتقيقو ١ت
األلفية  نتما تثبت ُب م كثَتاكودي، إال أف األخَتة  رح ا١تشقيقها لوفاطمة الراجحي ُب ٖت

األصل عندىا( ُب ا٢تامش، مع أنو )ما ُب النسخ ا١تتأخرة، وٕتعل ما ُب النسخة القددية 
أف ما أثبتتو ىو  غالباقل عنو، وحجتها ُب ذلك نكودي، وما ما شرح عليو ا١ت أحياناخيالف 

 !طبوعةا١ت ةلفية األلفي، وتعٍت باأل(لفيةاأل)الذي ُب 
 األلفية ضعيفة، فبعضهم ٕترأ وغَت لفظ األلفية نتققُت من كانت خدمتو ١تومن احمل

األلفية  نتوبعضهم أثبت ُب م !الذي ُب النسخ من أجل موافقة األلفية ا١تطبوعة غَت احملققة
أىو  ال يبُت السبب، ما خيالف شرح الشارح، وىذا كثَت، ولكن أكثر احملققُت حينئذ

غَت احملققة؟ أـ ىو كذلك  ةا١تطبوعتصرؼ منو وجرأة على تغيَت ما ُب النسخ ليوافق األلفية 
ق مؤاخذ ُب الصورتُت؛ قُب نسخ التحقيق، فيكوف من تصرؼ النساخ؟ وعلى كل حاؿ احمل



 الدكتور: سليمان بن عبد العزيز العيوني

 ه0341جمادي اآلخر                            انذرعيت             لثانية عشرة               االحادية    
 م9112يونيو                                                        واألربعون               السادس  العدد        

311 

لعدـ انتباىو فأما ُب األوىل فلعدـ أمانتو ُب التحقيق وٞترأتو على النص، وأما ُب الثانية 
 :(1)ك لفظ األلفية للفظ الشرح وعدـ تعليقو على ذلك، ومن األمثلة على ذل ةضر عا١ت

 ( من األلفية2قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (صطفى١تمصليا على الرسوؿ ا)

كلمة ) الرسوؿ( الواردة ُب ٚتيع نسخ األلفية العالية إىل  (2) ققُتغَت كثَت من احمل
 .لفية ا١تطبوعة)النيب(؛ وحجتهم ُب ذلك أنو ا١توافق لأل

 ( من األلفية73وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (وواشق وشدقم وىيلة)

أثبت ٤تقق شرح ابن طولوف البيت بلفظ )وشذقم( بالذاؿ ال بالداؿ، مع أف ابن 
 .(3)( -مهملة  ؿبفتح الشُت والقاؼ، وبينهما دا-)شدقم(  و"طولوف يقوؿ ُب شرحو: 

 ( من األلفية175وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (بأين ف زيدا عاملاك)

مع أف ابن اٞتزري يقوؿ ُب  )كإف(،أثبت ٤تقق شرح ابن اٞتزري البيت بلفظ 
 .(، وىي رواية)كإف، فنسختو )كأف( ال (4)[ "(فعامل( مثاؿ )كأ ازيد فأك)فػ شرحو: 
 ( من األلفية279وقوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

 ((غَتىم ذا أسرة اكسعواختار )

                                       
وشرح  -1597/ 3ي دراانظر التعليق على ٚتيع أبيات ىذه األمثلة ُب ٖتقيقي أللفية ابن مالك، وانظر أمثلة أخرى ُب: شرح ا١ت (1)

 .52/، 9/ 2، وشرح ابن طولوف 7/ 4، 147/ 2ي ر وشرح ا٢توا -590/ 2 الربىاف بن القيم
اؿ: ق، و 72/ 1 ، والربىاف بن القيم262/ 1ادي ر ا١ت، و [ُب األصل )الرسوؿ(]، وقاؿ: 18ص منهم: ٤تقق شرح ابن الناظم  (2)

، وذكرت احملققة أف )الرسوؿ( وارد ُب ٜتس نسخ منها األصل، وأما )النيب( 75/ 1كودي وا١ت -[تداوؿا١ت شهورا١ت النيب( ىو)و]
 ة!طبوعثبت ُب األلفية ا١ت)النيب(؛ ألنو ا١ت نتا، ومع ذلك أثبتت ُب ا١تدج ُتفوارد ُب نسختُت متأخرت

 .119، 116/ 1وف لشرح ابن طو  (3)
 .57 ا٠تصاصة( ص شفا)كشرح ابن اٞتزري  (4)
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ذو أسرة(، ونص )ت ٤تقق شرح ا٢تواري البيت ىكذا، مع أف رواية ا٢تواري أثب
 .(1)[ "(غَتػ )و)ذو( صفة ل" :عليها ُب شرحها، فقاؿ

 ( 300وقوؿ ابن مالك ُب البيت) من األلفية: 
 ديتنع(ه باٟترؼ، وليس ر فاجر )

ُب ا١تخطوطات )أ، ب، "اؿ ُب ا٢تامش: قأثبت ٤تقق شرح ا٢تواري البيت ىكذا، و 
ره باٟترؼ(؛ ر طلوب أف يقوؿ )فاجره بالالـ( .... وا١تر ج( ]أي ُب ٚتيع النسخ[ )فاج

فاجرره بالالـ( رواية ا٢تواري وغَته، وعليها شرحو )، مع أف (2) "وافقة نص األلفيةوذلك ١ت
)وإمنا )ابن طولوف، مع أف ابن طولوف يقوؿ ُب شرحو:  رحلو فعل ٤تقق شثوم !سخ كتابونو 

 باٟترؼ(. )بالالـ(، ال )أي أف الذي ُب األلفية  ،(3) ((....ـاقتصر على الال
 ( من األلفية316وقوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

 (اـ ينتصب٘تع مما استثنت )اال( )
عن ٘تاـ(، )أثبت ٤تقق شرح ا٢تواري البيت ىكذا، مع أف شرح ا٢تواري على رواية 

 .يبطغَته كالشا وىي روايتو ورواية ،(4) "(....اـومعٌت )عن ٘ت": وقاؿ
 ( من األلفية396وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

 ((ذا قد يأت لفظا مفردا بعضو ))
من )ذا(، مع أف ابن طولوف  بدالح ابن طولوف البيت بلفظ )ذي( ر أثبت ٤تقق ش

 .(5) بلفظ )ذا( رحأعاد البيت ُب الش
 ( من األلفية503وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

                                       
 .194/ 2 ا٢تواري شرح (1)
 (. 1، ىامش )224/ 2شرح ا٢تواري  (2)
 .378/ 1شرح ابن طولوف  (3)
 .260/ 2 ير شرح ا٢توا (4)
 .461/ 1شرح ابن طولوف  :انظر (5)



 الدكتور: سليمان بن عبد العزيز العيوني

 ه0341جمادي اآلخر                            انذرعيت             لثانية عشرة               االحادية    
 م9112يونيو                                                        واألربعون               السادس  العدد        

313 

 لتقدًن نزرا وردا(إخبار ا )...ولدى
ا٢تواري البيت ىكذا، مع أنو ذكر أف الوارد ُب نسختُت من ثالث   رحأثبت ٤تقق ش

نبو  دكلهن متأخرات غَت عاليات )وجدا(، وىي رواية ا٢تواري، وعليها شرح، فقاؿ: )وق
 .(1) وجدا( نزراا١تصنف على قلة التقدًن مع اإلخبار بقولو: )

 ( من األلفية510وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 وذرب(وانعت ٔتشتق كصعب )

أثبت ٤تقق شرح الربىاف بن القيم البيت بلفظ )ذرب(، مع أف ابن القيم فسره بأنو 
وىي روايتو ورواية غَته، أما  رب بالداؿ ا١تهملة،دوىذا تفسَت ال ،(2)( )ا١تاىر ُب األمور

، (3) ابن طولوف رحق شرب بالذاؿ ا١تعجمة فهو اٟتاد من كل شيء، ومثلو فعل ٤تقذال
 .(4) و٨تومها فعل ٤تقق شرح ابن اٞتزري

 ( من األلفية543وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 )فاعطف بواو الحقا أو سابقا(

ـ قد ١ترادي(، مع أف ا)الحقا( على سابقاأثبت ٤تقق شرح ا١ترادي البيت بتقدًن )
ح ا١تكودي مع أف ا١تكودي ، ومثلو فعلت ٤تققة شر (5) ُب الشرح الالحق على السابق

 .(6) "اف عليوعطوف( ممصاحباأو  )سابقااعطف(، وبػ )( مفعوؿ الحقاو)"يقوؿ: 
  ( من األلفية581)وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت: 

 علم قد حتما(االبن  ويل اعلمف مل يل االبن إ موالض)

                                       
 .213/ 3شرح ا٢تواري  (1)
 .592/ 2شرح ابن القيم  (2)
 .54/ 2شرح ابن طولوف : انظر (3)
ذرب( "و)، وصحفها احملقق إىل [بة(در ال)رب( من دو)] :، وفيو225 اشف ا٠تصاصة( ص)كشرح ابن اٞتزري  :انظر (4)

 ([!من)الذربة
  .996/ 2سالك( قاصد وا١توضيح ا١ت)تانظر: شرح ا١ترادي  (5)
 .562/ 2 شرح ا١تكودي (6)
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مش أف أثبت ٤تقق شرح ابن طولوف البيت بلفظ )أو يل( بدؿ )ويل(، وذكر ُب ا٢تا
مع أف لفظ )ويل( ىو ا١توافق  !خطوط )ويل(، وغَته ليوافق األلفية ا١تطبوعةالذي ُب ا١ت

  .(1) للشرح
 ( من األلفية622وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

 (ٔتا استتاره وجبر ٤تذ بو٨توه نص شر[وال اؾإي])
لت عنو نقو  أثبت ٤تقق شرح ا٢تواري البيت ىكذا، ورواية ا٢تواري اليت شرح عليها،

، بفعل ال جيوز ذراُب حاؿ كونو ٤ت هيعٍت: نصب )إياؾ( و٨تو ]ب ٤تذرا(، فقاؿ: ص)ن
  .(2)[ ( ُب البيت)إياؾمن  ؿ( اسم مفعوؿ، وىو حاار ذ٤تػػػ )إظهاره، ف
 ( من األلفية:676وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ) 

 كتسعد(  من جاـز وناصب، أذا جيرد مضارعاارفع )
(، معرح الرب شأثبت ٤تقق  أف ابن  ىاف بن القيم البيت بتقدًن )ناصب( على )جاـز

ف طولو ن اب ، ومثلو ٤تقق شرح(3) القيم يقوؿ: )وقدـ اٞتاـز لكونو من خصائص الفعل(
(4). 

يبُت اختالؼ نسخها ُب  ياوبسبب عدـ ٖتقيق ألفية ابن مالك ٖتقيقا علم
د احملققُت على ىذه الطبعات: ألفاظها، وبسبب انتشار طبعات لأللفية غَت ٤تققة، واعتما

ققُت ُب إصدار أحكاـ على ألفاظ وردت لأللفية فيما حيققوف، فحكموا بعض احمل لجتع
 :عليها بأهنا تصحيف، أو خطأ، أو ٥تالفة ١تا ُب األلفية، ومن أمثلة ذلك

  من األلفية( 125)ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت: 

                                       
مع أف الصباف يقوؿ ُب حاشيتو:  ،)أو يل( 109/ 3من شرح األمشوين  عا١تطبو ، وجاء ُب 116 /2انظر: شرح ابن طولوف  (1)

 ([.أو)معطوؼ على )يل( األوؿ، والواو فيو ٔتعٌت ]
 .56/ 4شرح ا٢تواري  (2)
  .763 -762/ 2شرح الربىاف بن القيم )إرشاد السالك(  (3)
  .203 -202/ 2انظر: شرح ابن طولوف  (4)
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 (منرة عند زيد) ػما مل تفد، ك)
ُب األصل )طولوف )يفد(، فأثبت احملقق بد٢تا )تفد( بالتاء، وقاؿ:  ُب شرح ابن
 .مع أهنما روايتاف للبيت،(1))يفد(، انظر األلفية( 

 ( من األلفية130وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
  (اكذا إذا ما الفعل، كاف خرب )

خربا(، ُب شرح ابن طولوف )خربا(، فغَته احملقق إىل )ا٠تربا(، وقاؿ: )ُب األصل )
 .، ومها روايتاف(2) انظر األلفية(

 ( من األلفية184وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (ضيار )ػ من األفعاؿ ما ك وال يافما قد ن الالـوال يلي ذي )

 :لتوقا ،جاء البيت ُب شرح ا١تكودي )ذا الالـ(، فغَتت احملققة )ذا( إىل )ذي(
 .، وىي رواية للبيت(3)(  األلفيةُب األصل )ذا(، وما أثبت ىو الصواب، كما ُب)

 ( من األلفية259وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (جدو و معموؿ ما بعد بلما ق)

 معموالكذا ورد البيت ُب شرح ا١تكودي، فغَتت احملققة )قبلو معموؿ ما( إىل )قبل 
 .نكثري، مع أنو رواية األ(4) ١تا(، وقالت: أف ما ُب األصل )ٖتريف(

قق ُب لفظ البيت، فأثبتو بلفظ )ما شرح ابن طولوف، فاضطرب احمل وكذا ورد ُب
 ١تا بعد وجد(، وىذا خلط بُت روايتُت للبيت، كما أنو يكسر وزف البيت، معموالقبلو 

(، وذكر أف د١تا بعد وج معموال، والثانية )ما قبل ةا١تسألذكورة ُب أوؿ فالرواية األوىل ىي ا١ت

                                       
 .5، ىامش 188 /1بن طولوف شرح ا (1)
 .3 ىامش، 192/ 1شرح ابن طولوف  (2)
 .7ىامش ، 230/ 1 كوديا١ت شرح (3)
 .2، ىامش 293/ 1ا١تكودي شرح  (4)
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أما  !ةا١تطبوع١تا(؛ ليوافق األلفية، أي  معموالجعلو )ا١تخطوطة )معموؿ ما( ف أصلُب 
 .(1) )قبلو( فأبقاىا بلفظها لوجودىا ُب بعض الشروح، فحدث ا٠تلط والكسر

 ( من األلفية400قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 )إذ( معٍت كػ )إذ([ ]إفراد )إذا(، وما كػ

ُب  )إفراد إذ(، وقالتفراد إذ(، فأثبتت احملققة إُب شرح ا١تكودي )إفراده( بدؿ )
 .، وىي رواية للبيت(2) ريف(ا٢تامش: )ُب األصل )إفراده(، ٖت

 ( من األلفية503وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 )....ولدى        إخبار التقدًن نزرا وردا(

جدا(، وقاؿ ُب ا٢تامش: و  نزراُب شرح الربىاف بن القيم ىكذا، فأثبت احملقق )
، (3) األلفية وشروحها، فالذي فيها وُب شروحها )وردا( نتف ما ُب م)وقولو: )وجدا( خيال

 وىى رواية للبيت.
 ( من األلفية678وُب قوؿ أبن مالك ُب البيت ): 

 ).... واعتقد       ٗتفيفها من )أف(، فهو مطرد(
الذي ) :قائالقق ، وعلق احملف([ٗتفيف )أف( من )أ]ُب شرح الربىاف بن القيم: 

 .، وىي رواية للبيت(4)( يو )ٗتفيفهافمتوف األلفية وشروحها  اطلعت عليو من
 ( من األلفية715وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

 أال أال، وأولينها فعال( ، وىالزم يضضتحوهبما ال)
قق لفظ )فعال( إىل )الفعال(، وقاؿ: )ُب األصل كذا ُب شرح ابن طولوف، فغَت احمل

 .ال( رواية األكثرينفعأف ) ، مع(1)( ال(، انظر: األلفيةفع)

                                       
 .6، 5، ىامش 343/ 1انظر: شرح ابن طولوف  (1)
 .355/ 2 ، وقد نقل رواية ا١تكودي ىذه صاحب الفتح الودودي8، ىامش 427/ 1شرح ا١تكودي  (2)
 .1، ىامش 588/ 1إرشاد السالك( )رح الربىاف بن القيم ش (3)
  .3، ىامش 763/ 2د السالك( اف بن القيم )إرشىاشرح الرب  (4)



 الدكتور: سليمان بن عبد العزيز العيوني

 ه0341جمادي اآلخر                            انذرعيت             لثانية عشرة               االحادية    
 م9112يونيو                                                        واألربعون               السادس  العدد        

311 

 ( من األلفية737وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (عربيقد  جزعبقى البنا، و ي وإف أضيف عدد مركب)

األصل  ُب)( إىل )يبق(، وقاؿ: قيفغَت احملقق لفظ )يب ،كذا ُب شرح ابن طولوف
 .، مع أف )يبقى( رواية األكثرين(2)( )يبقى(، انظر: األلفية

 من األلفية( 980لك ُب البيت )قوؿ ابن ما: 
 ض(ا عر رٔتل لنقوحذفها با)
 :قق )رٔتا عرض(، وقاؿ ُب ا٢تامش(، فأثبت احملضعر  نادراُب شرح ابن اٞتزري )

 .، وىي رواية للبيت(3)[( عرض انادر ]ُب األصل: )
وبسبب عدـ ٖتقيق ألفية ابن مالك ٖتقيقا علميا يبُت اختالؼ نسخها ُب 

تشار طبعات لأللفية غَت ٤تققة، واعتماد احملققُت على ىذه الطبعات: ألفاظها، وبسبب ان
من طابعي ألفية ابن مالك وضابطيها ُب الشروح و٤تققي شروحها ىذه الطبعات  كثَت  تابع

ىنا بذكر مثالُت على ما خالفت  وسأكتفيُب ضبط بعض ألفاظ األلفية على غَت وجهها، 
 :ت عليو نسخ األلفية العاليةما اتفق -ومن تابعها-فيو ىذه الطبعات 

 ( من األلفية448ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 
 (.)قدس التقديسػ ك،همصدر  ذي ثالثة مقيس وغَت)

 ىكذا ُب نسخ األلفية، ولكن الذي ُب أغلب طبعات األلفية وشروحها احملققة
 .(4))مصدره( باٞتر 

 ( من األلفية615وُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ): 

                                                                                                            
  .5، ىامش 253/ 2شرح ابن طولوف  (1)
  .2ش م، ىا272/ 2ف طولو  بنا شرح (2)
 .1ىامش  ،417ص اشف ا٠تصاصة( )كشرح ابن اٞتزري  (3)
/ 1، والفتح الودودي 256/ 2 ، وإٖتاؼ ذوي االستحقاؽ543 /1بن القيم  الربىاف رح، وش435 شرح ابن الناظم ص :انظر (4)

397. 



 سيرة ألفية ابن مالك

 ه0341جمادي اآلخر                              انذرعيت            لثانية عشرة                االحادية       
 م9112يونيو                                                            واألربعون               السادس  العدد           

311 

 .لف(ٔتا فيو أ لفالباقي استعم حذؼذؼ ما ح عدت بنويوإف )
(، ولكن الذي ُب أغلب طبعات األلفية حذؼىكذا ُب نسخ األلفية بتنوين )

  .(1) ذؼ( باإلضافةحوشروحها احملققة )حذؼ ما 
 :خمطىطاتها

نسخة، حىت صار من  وال تكاد مكتبة ٗتلو من نسخ ٥تطوطة أللفية ابن مالك، بل
 .ى ٚتيع ىذه النسخالعسَت االطالع عل

مل  -فمع األس-، ولكٍت ةا١تخطوطوقد حاولت تتبع أىم نسخ ألفية ابن مالك 
أقف على نسخ تامة العلو لأللفية، كنسخة ٓتط ابن مالك، أو ٓتط أحد تالميذه وعليو 

، وقد قابل ابن (2) إجازتو، مع اشتهار نسخة ٓتط هباء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك
 )أ(.سختو ىشاـ عليها ن

 :وأهم النسخ هي التي تتميز بإحدى الميزات اآلتية

 .اتقدـ زماف نسخها، وقد وقفت عند هناية القرف الثامن، إال نادر  .1
 .اليت ٓتط عامل ٨توي .2
 ليت عليها إجازة لعامل ٨توي، أو خط عامل ٨توي. ا .3
 .اليت نقلت من أصل عاؿ ولو كانت متأخرة .4

مالك ٦تا يتوافر فيها بعض ىذه ا١تيزات ست والنسخ اليت حققت عليها ألفية ابن 
 :نسخ، وىذا بياف هبا

 )أ(:النسخة األولى نسخة 
 .سالكغٍت وأوضح ا١توىي ٓتط ابن ىشاـ النحوي ا١تشهور، صاحب ا١ت

                                       
 .453/ 2، والفتح الودودي 146/ 2، وشرح ابن طولوف 631/ 2 وشرح ا١تكودي، 703/ 2 ف بن القيمىاشرح الرب  :رظان (1)
، والفتح الودودي 236/ 4 وانظر: حاشية الصباف ،968، 888، 736ا على ىذه النسخة ُب الكالـ على األبيات: مكال انظر (2)

يعرؼ نسخة تامة العلو أو عالية لأللفية أف يتكـر بإخباري هبا،  من، وإين ألرجو من كل 201/ 2وحاشية ا٠تضري  ،810/ 2
 .ولو الشكر ا١توفور، وحقو ُب ذكر فضلو مكفوؿ
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، 1039 كتبة السليمانية بإسطنبوؿ، وقفية رئيس الكتاب برقموىي ٤تفوظة ُب ا١ت
 س.13× ؽ43ُب 

٘تلكات وفوائد عدة،  أيضا، وفيها (ة ُب النحوا٠تالص)ُب صفحة عنواهنا كتب 
اهلل بن يوسف ابن  وَب آخرىا كتب: )٧تزت ا٠تالصة ْتمد اهلل تعاىل وعونو على يد عبد

 .(1)( ىشاـ عفا اهلل تعاىل عنو، ُب شهر ربيع األوؿ، سنة اثنتُت وثالثُت وسبعمائة
فيوضحها  يهتم باألبيات، ياناوقد تفاوت اىتماـ ابن ىشاـ بنسختو، فأح

فوارؽ نسخة أو  أحيانايهمل الضبط، ورٔتا أمهل نقط اٟتروؼ، ويذكر  وأحياناويضبطها، 
نسخ أخرى على اٟتواشي، أمهها نسخة هباء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك، ولو عدة 

ويوجد )، وقولو: (2) قابلة، منها قولو: )نسخة ابن النحاس بالواو(عبارات تثبت ىذه ا١ت
 .(3)( لناس بصاد، وليس ّتيد، ىو ابن النحاسٓتط بعض ا

 .(4) لودودياوقد ذكر ىذه النسخة الصباف ُب حاشيتو، وابن ٛتدوف ُب الفتح 
 :النسخة الثانية نسخة )ب(

 .وعليها إجازة من أيب حياف النحوي، صاحب التذييل والتكميل
 ُب ،(415/ 80)دينة النبوية، برقم وىي ٤تفوظة ُب مكتبة عارؼ حكمت ُب ا١ت

خطها  وليس عليها اسم ناسخها، وال تاريخ نسخها، ولكنها متقدمة بدليلس 9× ؽ62
 .خ إجازهتا اآلتيةريوتا

فوائد و٘تلكات  أيضاوجاء ُب صفحة عنواهنا )كتاب ا٠تالصة ُب النحو(، وفيها 
 .غَت مؤرخة سوى واحدة حاؿ تآكل أطراؼ الورقة دوف معرفة تارخيها

                                       
 ب.42نسخة )أ( من ألفية ابن مالك  (1)
 أ.32حاشية نسخة )أ(  (2)
 أ.38حاشية نسخة )أ(  (3)
 .810/ 2، والفتح الودودي 223/ 4حاشية الصباف على األمشوين  :رظان (4)
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توسطة الكثرة، ٓتطوط ٥تتلفة، بعضها ٓتط الناسخ، وعلى حواشيها تعليقات م
وأخرى متأخرة لنقلها عن ابن ىشاـ وا١تكودي والسيوطي، وىي غَت معزوة سوى واحدة  

 .حياف(، وىو إشارة إىل العزو إىل أيب حياف، وىو صاحب اإلجازة ػ)ىب ُب آخرىا: تك
، ولكنها بغَت وعلى حواشيها أيضا بياف لبعض فوارؽ نسخة أو نسخ أخرى لأللفية

 .خط الناسخ، وفيها نظاـ التعقيبة، ولكن بغَت خط الناسخ

أف أحد ا١تطلعُت عليو ٕترأ عليو فغَت بعض كلماتو،  ا١تخطوط وأكرب إشكاؿ ُب
وغالب ىذه التغيَتات واضحة، واللفظ السابق قبل التغيَت واضح، وليست ىذه التغيَتات 

 .ألهنا ٗتالف خطو ُب اإلجازةٓتط ناسخ النسخة للمجاز لو من أيب حياف؛ 
وىي غاية ُب الدقة والعناية، وبلغ األمر بكاتبها أف كتب األلفية ٔتا يشبو كتابة 

 .... صحف، من وضع عالمات اإلدغاـ واإلقالبا١ت
ا١تقيدة ْتركاهتا، وفوؽ اٟتركات سكوف، فيدؿ بالسكوف  القواُبومن دقتو أنو كتب 

ُت حق الكلمة لو كانت ُب درج الكالـ، ومثل ذلك فعل على أهنا قافية مقيدة، واٟتركة تب
 سكونا (حياف)أبو حياف ُب إجازتو كما سيأٌب، فوضع ُب آخر إجازتو على النوف من 

 .وفتحة وكسرتُت
د، ومهزة الوصل اليت يضع عليها ومن دقتو أنو يشكل كل اٟتروؼ، حىت أحرؼ ا١ت

 . تبُت حركتها لو ابتدئ هبا كةصغَتة وحر  صادا
أليب  خطوط إجازة من أيب حياف النحوي ٤تمد بن يوسف األندلسي، آخر ا١توُب

الفضل ٤تمد كماؿ الدين بن أيب إسحاؽ إبراىيم ٚتاؿ الدين بن أيب الثناء ٤تمود شهاب 
از لو أىب د اجملجعلى  ، وفيها أف أبا حياف قرأىا(1)فعي لشااالدين بن سليماف بن فهد 

لس واحد، وقاؿ لو أبو الثناء: )قرأتو على مصنفو، وصح الثناء ٤تمود شهاب الدين ُب ٣ت
 .ىذا من كبار تالميذ ابن مالك (ػى725ت )ذلك وثبت(، وأبو الثناء 

                                       
 .22/ 5درر الكامنة لوا -323/ 4انظر: السلوؾ  .سنة 43، وعمره 769مات ُب القاىرة سنة  (1)
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 الصاٟتيةُب ا١تدرسة  (،744/ 11/ 5)وكانت القراءة ُب ٣تلس واحد، يـو األحد 
زة صاّب بن من ىذه النسخة، وكتب اإلجا حفظابالقاىرة احملروسة، وكانت قراءة اجملاز لو 

ف احيو أب تبواله صحيح كأعكور ذ اهلل الفنمري، وٖتت اإلجازة ٓتط أيب حياف: )ا١ت عبد
 ب: )ىذا خط الشيخ أيب حياف رٛتو اهلل(كت، وٖتتو  []على النوف سكوف وفتحة وكسرتاف(

(1). 
 (:0ظالنسخة الثالثة نسخة )

 .وىي نسخة لأللفية مع شرح ابن الناظم
برقم  د بن سعود اإلسالمية، بالرياض،مامعة اإلماـ ٤توىي ٤تفوظة ُب مكتبة ج

 .سقطت من أو٢تا أوراؽ قليلةس، 23× ؽ162(، ُب 2026)
الرٛتن بن إبراىيم بن خليل الشافعي، وقوبلت على نسخة  ( عبد731كتبها سنة )

 .عليها خط ابن الناظم، وقد ضبط الناسخ أكثر األلفية ال ٚتيعها
 )د(: النسخة الرابعة نسخة

 ي.عليها إجازة من ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عمر بن علو 
× ؽ44(، ُب 1387لك فهد الوطنية بالرياض، برقم )وىي ٤تفوظة ُب مكتبة ا١ت

وانتهى من   ،(2) سلمي الشافعيالالرحيم بن ا٠تطيب  ، كتبها ٤تمد بن ٤تمد بن عبدس13
 (.732/ 9/ 14) كتابتها ُب

ُب النحو(، وعلى حواشيها بياف لفروؽ وجاء ُب صفحة عنواهنا )كتاب ا٠تالصة 
 ونصفها. سها، وٙتنها وربعها،ٜتنسخة أو نسخ أخرى، وبياف ألجزاء األلفية عشرىا، و 

قابلة واضحة ُب حواشي ، وآثار ا١ت"رىا "بلغ مقابلة فصحخجاء ُب آ، وىي مقابلة
 !النسخة، ولكن الناسخ مل يذكر األصل الذي نقل عنو

                                       
 أ.62نسخة )ب( من ألفية ابن مالك  (1)
 .مل أجد لو ترٚتة (2)
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 .وا٠تطأ، فيها عناية كبَتة بدقة الضبطوىى نسخة قليلة التصحيف 
وعلى حواشيها تعليقات وشروح قليلة غَت معزوة، ولعلها للمجيز ٓتط اجملاز لو، 

ظاىرمها أهنما البن مالك نفسو، لفظ األوىل:  اٟتواشيو٦تا يلفت النظر أف اثنتُت من ىذه 
عمرو  ذىبو  معمويل وحيدي معٌت وعمل.... زيدػ ): أشرت ب-رٛتو اهلل-)قاؿ الشيخ 

، ولفظ األخرى: )قاؿ (1) (ػ، حاشية ى"وكلمت... الكرديُت ٤تمداالكردياف، وحدثت 
الطائر )من ٨تو  احًتازا (خالصػ )عطوؼ عليو الفعل ب: قيدت االسم ا١ت-رٛتو اهلل-الشيخ 

يغضب( معطوؼ على اسم الفاعل، ولكنو مؤوؿ بفعل؛ ألف )فيغضب زيد الذباب(، فإف 
أهنا ليست  اأما باقي التعليقات فظاىرى (2) (، ح"زيد الذباب بفيغض طَتالذي ي :التقدير

 (.قولو(، )يعٍت بكذا)البن مالك؛ ألهنا تبدأ بنحو 
٤تمد بن علي بن ٤تمد بن  748/ 2/ 23 وُب آخر النسخة إجازة قا٢تا وكتبها ُب

ي الدين بن اهلل ٤تمد تق اهلل اٟتسُت شرؼ الدين بن أيب عبد ، أليب عبد(3) عمر بن علي
 .(4)ي يٍت اٟتنبلي البعلناهلل ٤تمد تقي الدين اليو  يب عبدأأيب اٟتسُت علي شرؼ الدين بن 

 (:9النسخة الخامسة نسخة )ظ
 وىي نسخة لأللفية مع شرح ابن الناظم. 

وىي ٤تفوظة ُب مكتبة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية، بالرياض، برقم 
 س.21× ؽ229(، ُب 5454)

(، وقد ضبط الناسخ أكثر األلفية ال 753(، وقوبلت سنة )727سنة ) كتبت
 ٚتيعها.

                                       
  ب.22ة ابن مالك د( من ألفي)نسخة  (1)
 أ.30نسخة )د( من ألفية ابن مالك  (2)
اهلل، بدر الدين، شيخ اٟتنابلة ُب بعلبك، الشهَت بابن  لعلو ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عمر بن يعلى البعلي اٟتنبلي، أبو عبد (3)

 .339/ 5الكامنة  الدرر :، انظر778توُب سنة  .اسبهادر
البخاري وابن مالك يسمع منو  صحيح قرأ من تالميذ ابن مالك، وقد (701)ت ي عل هجد، و 787، وتوُب سنة 730لد ُب و  (4)

  .297/ 6شذرات الذىب  :اليونيٍت(. انظر نسخة) البخاري مشهورة باسم ويعرب ا١تشكل، ونسختو من
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 النسخة السادسة نسخة )ج(:
 .وىي ٓتط ابن طولوف النحوي، صاحب شرح ألفية ابن مالك

مد ناصر الدين ية(، حملف)اللوامع الشمسية ُب إعراب األل وىي مع إعراهبا ا١تسمى
كتبة الظاىرية ، ُب جزأين ٤تفوظُت ُب ا١ت(789)ت  بن علي اٟتليب اٟتنفي الصاٟتي

( ُب 1646، والثاين برقم )س19× ؽ220( ُب 1645) بدمشق، اٞتزء األوؿ برقم
٤تمد بن علي بن  -من خط مؤلف اللوامع الشمسية-، والنسخة كتبها س19× ؽ208

اح ألفية ابن مالك، وانتهى من  ر أحد ش (،ػى953طولوف الدمشقي اٟتنفي النحوي)ت 
 (.ػى913) سنة كتابتها

 :وقد جعلتها من نسخ التحقيق مع تأخر زماهنا ألمرين
 أف كاتبها ٨توي شرح ألفية ابن مالك، فلو فيها مزيد عناية.  .1
 .لنسخ األلفية ا١تتأخرة مثااللكي تكوف  .2

ىنا بثالث  وسأكتفي٢تذه ا١تخطوطات ُب مقدمة التحقيق،  صوراً وقد وضعت 
صري، والثانية لإلجازة )أ( اليت ٓتط ابن ىشاـ ا١ت خةصور، األوىل للورقة األخَتة من نس

 )ب( وىي أليب حياف وٖتتها خطو، والثالثة للورقة األخَتة من نسخة اليت ُب آخر نسخة
 .( وفيها أهنا منسوخة من نسخة عليها خط ابن الناظم1ظ)
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 الصفحة األخَتة من )أ( اليت ٓتط ابن ىشاـ ا١تصري

 
( وفيها أهنا منسوخة من نسخة عليها خط ابن الناظم1ظالصفحة األخَتة من نسخة )  
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 صورة اإلجازة اليت ُب آخر نسخة )ب( وىي أليب حياف، وٖتتها خطو

 :التحقيق على توقد قابل
األلفية الذي مع شرح أيب حياف ٢تا، ا١تسمى )منهج السالك ُب الكالـ على  نتم .1

مل يكمل الشرح، بل  كاملة؛ ألف أبا حياف ألفية ابن مالك(، وىي نسخة غَت
: نصف األلفية، واعتمدت على ٖتقيق أيأفعل التفضيل(، )توقف عند باب 
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، وقد حققو على نسخة منقولة من نسخة مكتوبة ُب سنة (1) سدىن كالزر
 .ومقابلة عليو فا١تؤل، منقولة من خط (ػى738)

خالصة  ١تقاصد الشافية ُب شرح)ايب ٢تا، ا١تسمى طاأللفية الذي مع شرح الشا منت .2
الكافية(، وقد اعتمدت على ٖتقيقو ُب جامعة أـ القرى، الذي قاـ بو عدد من 

الرٛتن بن سليماف العثيمُت، و٤تمد بن إبراىيم البنا،  األساتذة، وىم الدكاترة: عبد
 .وعياد بن عويد الثبييت، وزمالؤىم

بنت األلفية الذي مع شرح ا١تكودي ٢تا، وقد اعتمدت على ٖتقيق د. فاطمة  نتم .3
على سبع نسخ خطية متأخرة، سوى واحدة   قتووقد حق ،(2)لو راشد الراجحي 

ا ُب بياف نسخة األلفية هت، وقد اعتمدأصالا احملققة دهت(، اعتمػى873)تبت سنة ك
ل عنو من نقالٍت شرح عليها ا١تكودي؛ ألهنا توافق إعراباتو وما شرح عليو وما 

 .روايات لأللفية
 :وقد عرضت التحقيق على

األبيات اليت بقيت  مبيناالكافية الشافية وشرحها البن مالك؛ ألهنا أصل األلفية،  .1
 .على لفظها ُب األلفية ّتعل رقمها باللوف األٛتر

ل، وا٢توار، قيوابن ع ،شروح األلفية، كشرح ا١ترادي، وابن ىشاـ، والربىاف بن القيم .2
 .أللفيةا مشوين، وابن طولوف ....، وكذلك حواشي ابن ىشاـ علىواأل

 :وال أعتمد على األلفية ا١تطبوعة مع ىذه الشروح ا١تطبوعة إال ُب حالُت
 .اتكأو حر  حروفاص الشارح على ضبطو نُب اللفظ الذي  .1
على  صن، و نسخوقق ذكر ما ُب نسخة التحقيق أو ـ فيو احملتز ُب اللفظ الذي ال .2

 .ذلك

                                       
 .آلة كتابة اعةبط ،(ـ1947)نشرتو اٞتمعية األمريكية الشرقية ُب مدينة نيوىافن، ُب والية كونيكيتكت، سنة  (1)
 ـ.1993ىػ/ 1414ت، سنة كوية المعوقد طبعتو جا (2)
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 ظفيها ألفامل تثبت  -ولألسف-وسبب ذلك أف أغلب ٖتقيقات شروح األلفية 
طبوع ا١تشهور من ١تااأللفية كما ىي ُب نسخ ٖتقيق الشروح، بل تصرؼ فيها ٔتا يوافق 

قق، وقد يكوف من الناسخ، وقد سبق بياف ذلك األلفية، وىذا التصرؼ قد يكوف من احمل
 .ُب العنصر السابق

 :اسخهن الفبرازها واختإم انثانث: صانف
وإمنا  الفصل الثاين؛ ألنو ُب الوجود قبلو،قد كاف ينبغي أف أقدـ ىذا الفصل على 

واالختالؼ بُت نسخها يعتمد على ذكر ٥تطوطاهتا  ةلفيألا ٌباز ر أخرتو؛ ألف بياف إب
 .وٖتقيقها

ألفية ابن مالك على النسخ الذكورة ُب ٥تطوطاهتا وجدت  حققت فبعد أف
 .عدة بُت تلك النسخ أثبتها ُب ىوامش التحقيقا اختالفاهت

 فات ليست قليلة ليقاؿ: أهنا ٦تا حيدث عادة بُت نسخ الكتابوىذه االختال
الواحد إذا كثر نسخو، بل كثَتة، تشمل الضبط، والتقدًن والتأخَت، وجعل كلمة أو عبارة 

 .ة بيت ونقصاف بيتزيادمكاف أخرى، بل 
 :وقد قلبت ُب ىذه االختالفات النظر، وأعدهتا إىل ٜتسة أسباب

 :السبب األول
ا يقع فيو النساخ من غلط أو سهو أو وىم أو سبق قلم ويشمل ٦ت خطأ النساخ،

ريف أو سقط، واألمثلة على ذلك كثَتة، واألدلة على أهنا من أخطاء أو تصحيف أو ٖت
 .النساخ متعددة

 :(1)ا فمنها ما ىو خالؼ معٌت البيت، ومن أمثلة ذلك أهن
 (:730لبيت )جاء ُب نسخة )أ( )واحد( مكاف )أحد( ُب قوؿ ابن مالك ُب ا 

                                       
 ،خة أ(نس) 770، )نسخة أ( 666 ،)نسخيت ب وج( 542ونسخة ج(، ) 347وانظر أمثلة أخرى ُب التعليق على األبيات:  (1)

 (.)نسخة ب 990نسخة أ(، ) 769 ،نسخيت د وج() 727و



 سيرة ألفية ابن مالك

 ه0341جمادي اآلخر                              انذرعيت            لثانية عشرة                االحادية       
 م9112يونيو                                                            واألربعون               السادس  العدد           

311 

 ......................   وإحدى دأح ومع غَت
 (.وا١تراد )أحد( مذكر )إحدى(، ال )واحد( مذكر )واحدة

 تبع( بفتح الباء ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت م( ))جو (2)ظ يتخجاء ُب نس
(540:) 

 ......................  لنسق متبع عطف ا تاؿ ْترؼ
 .متبعاو ا١تتبع، وليس راد أف حرؼ عطف النسق ىوا١ت
 ( بفتح ا٢تمزة ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )(:981جاء ُب نسخة )د( )ألفعاؿ 

 ......................  وما إلفعاؿ من اٟتذؼ ومن
 .والكالـ إمنا ىو على )إفعاؿ( بكسر ا٢تمزة، ال على )أفعاؿ( بفتحها

 :(1) ومنها ما ىو خالؼ اإلعراب، ومن أمثلة ذلك أنو
 (:439( )كمحمود( باٞتر ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )1ظُب نسخة ) جاء 

 الورع(قاصد ٤تمود ا١تػ)ك،  معٌت ذا إىل اسم مرتفع يضاؼوقد 
 .والصواب الرفع؛ ألنو خرب مقدـ

  جاء ُب نسخة )د( )استبح( بضم التاء وكسر الباء ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت
(476:) 

 ......................       ما منو تعجبت استبح وحذؼ
ألنو ( والصواب )استبح( فعل أمر ساكن اآلخر، ولو صح )استبح( لكاف )استبيح

 .ماض وال موجب ٟتذؼ الياء منو
 ( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )(:666جاء ُب نسخة )ب( )وعجمة 

 ع أحقن(، وا١تد)ىن ػجمو، كعو  ا سبقَت كتذ وجهاف ُب العادـ 

                                       
 908، )نسخة ب( 736، خة أ(نس) 721(، أ)نسخة  569خة د(، نس) 346أمثلة أخرى ُب التعليق على األبيات:  نظرا (1)

 (.)نسخة ب 1000وج(،  2وظ)نسخ د 
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 .( ا١تنصوبتذكَتا؛ ألنو معطوؼ على )والصواب )وعجمة( بالنصب

 :(1)أنو وزف البيت، ومن أمثلة ذلك ر ومنها ما يكس
 ين ُب تنو  ، وج، ود، وشرح أيب حياف( )سابق إال( بال1ظُب نسخ )ب، و  جاء

 (:319)قوؿ ابن مالك ُب البيت 
 ...................... وإف يفرغ سابق )إال( ١تا
حشو  (، وىو غَت جائز ُبمستفعل( )ستفعلنموىذا يكسر البيت؛ ألنو جيعل )

 .(2)الرجز 
 ( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )(:520ومثلو ما جاء ُب نسخة )ج( )أو العُت 

 ...................... )العُت( االسم أكدا )النفس( أو بػ بػ
 ( 549ٌت( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )ع( مكاف )ا١تعٌت( )١ت1ظجاء ُب نسخة:) 

 كاف خفا ا١تعٌت ْتذفها أمن ......................
 وىذا يكسر البيت: ألنو جيعل )مستفعلن( )مستعالف(، وىو غَت جائز.

ومنها ما خيالف حرؼ الروي، ومن ذلك أنو جاء ُب نسخة )أ( )قصدا( مكاف 
 (:713)نبذا( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )

 ذاوؿ معها قد نبق كمل ي إذار ُب نث قلذي الفا  ؼذحو 
( مع أف 1( من نسخة )ظ897ومنها ما خيالف فعل الشارح، فقد سقط البيت )

 .ابن الناظم شرحو
أو تأخَته ٔتا خيالف بقية النسخ وخيالف ترتيب  تقدديوومنها إسقاط بيت أو 

 :مسائل األلفية، ومن ذلك
 ( ( من نسخة )ج898سقوط البيت.) 

                                       
 )ج(.  823، )نسخة ج( 778، )نسخة ج( 480)نسخة ج(،  406انظر أمثلة أخرى ُب األبيات؛  (1)
 .242الراغب  ، وهناية80والكاُب للتربيزي  ،130لم العروض أليب اٟتسن العروضي عانظر: كتاب ُب  (2)
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 ( ( من نسخة )أ719سقوط البيت.) 
 ( ( بعد الذي يليو ُب نسخة )د692تأخر البيت.) 

وىو )ويشتمل(، أنو جاء ُب نسخة )أ(  (1) ومنها ما ال يصح بوجو، ومن ذلك
 ضبط غَت متصور. 

 :السبب الثاني
 (2)ح ضبط األلفية بالقياس اللغوي والنحوي دوف الرواية، فقد توسع كثَت من الشرا 

دوف بياف لفظ  و٨توي لغوي األلفية من ضبط ُب شروحهم ُب ذكر ما جيوز ُب ألفاظ
األلفية هبذه األوجو أو  إىل كتابة ذلك روايتها، وال يستبعد أف يتجاوز بعض نساخ األلفية

 .بطهاضذلك من لفظ األلفية و  لن الناظر فيها حينئذ أف كظيفبعضها، 
ألهنا ليست  ؛جدالأللفية وىى كثَتة  ٖتقيقيزة ُب و ىذه األوجو اجمل ذكر توقد أمهل

ية، ومل أذكر منها إال ما ذكر ُب مرجع آخر أنو رواية، فلهذا لن أمثل منها إال من لفظ األلف
 .ٔتا ادعي أنو رواية لأللفية

من األلفاظ اليت جاءت ُب النسخ بأكثر من ضبط يعود السبب  كثَتاوأميل إىل أف  
فيها إىل ىذا السبب، ولكٍت ال أستطيع القطع ُب كل لفظ على حدة؛ لعدـ وجود نسخ 

 من ذلك نسخة )أ( ا١تقابلة على نسخة ثٍتكم على غَتىا وهتيمن عليها، وأستالعلو ٖتتامة 
ستبعد أف يكوف ي، ففيها ضبط كثَت بأكثر من وجو، وال (3)ك ابن النحاس تلميذ ابن مال

ستبعد أف يكوف يمن نسخة ابن النحاس، الذي ال  مأخوذاكثَت منو  ىذا الضبط أو
 .على ابن مالكها بذلك عند قراءتو إياىا ضبط

                                       
 نسخة أ(. ) 623نسخة أ(، ) 621انظر مثالُت آخرين ُب البيتُت:  (1)
 .ا: خالد ُب إعراب األلفية، وا١تكودي ُب شرح األلفيةعمن أكثرىم توس (2)
 (.انظر ىذا ُب الكالـ على )٥تطوطاهتا (3)
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 :(1) بو من قرائن، فمن ذلكحف وما سأمثل بو ىنا قائم على غلبة ظٍت ١تا 
  (:116)( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت طبقاز الرفع ُب )و ج (2)ي أف ا٢توار 

 أف ُب سوى اإلفراد طبقا استقر خرب فوالثاف مبتدأ، وذا الوص
 .(3)( فع( بالر قيوجد ُب بعض النسخ )طب)وُب شرح ا١تكودي أنو 

  جعل األوىل ُب )مقيس مصدره( رفع األوؿ بال تنوين وجر الثاين  (4)ٛتدوف أف ابن
 (:448)إليو، ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت  مضافا

 س()قدس التقديكػ مصدره،   سقيي ثالثة مذ وغَت
 صححوإمنا قاؿ ذلك إلزالة إشكاؿ ال يوافق عليو، ال رواية، يدؿ لذلك أنو عاد ف

)مصدره(، ودفع اإلشكاؿ، كما أف ٚتيع النسخ والشروح على رفع األوؿ إعراب رفع 
؛ اليت اطلعت عليها (5)رة تأخمن النسخ ا١ت كثَتاوالثاين، أي )مقيس مصدره(، والغريب أف  

 !( باٞترهضبطت )مصدر 
 قوؿ ابن مالك ُب البيت ُب ك( أف يكوف فعل أمروشُب )أ (6) ز الغزيو ج 

(171:) 
 فقدثاف  عنأف يفعل( ػ )غٌت ب د يردقك( شو أ ولقبعد )عسى اخل

                                       
عن ا٢تواري ُب  520ضري ُب حاشيتيهما، اف وا٠تعن الصب 274عن خالد ُب إعراب األلفية،  68انظر أمثلة أخرى ُب األبيات:  (1)

، 411، 171، 169، 168، 105، 81، 46، 42، 11شرحو لأللفية وابن ٛتدوف ُب الفتح الودودي، وانظر األبيات: 
445. 

 .263/ 1 ُب شرحو لأللفية (2)
 .173/ 1شرح ا١تكودي لأللفية  (3)
 .31/ 2 على شرح ابن عقيل ومثلو ا٠تضري ُب حاشيتو ،1/397 ُب الفتح الودودي (4)
 .وأغلب طبعات األلفية (5)
 .252الك بشرح ألفية ابن مالك ١تفتح الرب ا ُب (6)
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فجعل ذلك لفظ األلفية لتسكن الكاؼ ويصح وزف البيت، مع أف  (1) واري٢تأما ا
كل النسخ على فتح الشُت، فهو فعل ماض، إال أف آخره ساكن إلدغامو فيما بعده 

 .(2)ا كبَت ا  إدغام

  تا( ُب ) ف، ٨توأف ابن مالك حذؼ ا٢تمزة من أٝتاء بعض اٟتروؼ، من أجل الوز
 (:41)تاء(، ُب قولو ُب البيت )

 معا نصبوُب ال يكسر ُب اٞتر عاٚت قدلف( أتا و ػ )وما ب
كل ما جاء من ىذا )قاؿ:  (3) اطيبشوىو ُب ٚتيع النسخ بال تنوين، ولكن ال

قاؿ  النحو ُب كالـ الناظم بغَت اإلضافة واأللف والالـ فإنو منوف، ال بد من ىذا، كما
(، وكثَت من الناس يظنونو ُب الوصل بغَت تنوين، وىو خطأ(، وقد خالف ا)شربت م: العريب

ع اٟتروؼ، وضها ع، ورأى أف الصواب عدـ تنوينها؛ ألهنا مبنية لوضهُب ىذا غَت  الشاطيب
: الظاىر أف الشاطيب قاؿ ذلك توحاوؿ آخروف التوسط فجوزوا الوجهُت باعتبارين، قل

د بياف رواية لفظ الناظم، وال بياف ما ُب نسختو؛ ألف ر ومل يليضبط لفظ األلفية بالقياس، 
( 35ويدؿ على ذلك قوؿ ابن مالك ُب البيت )تنوينو،  ظاىر النسخ أف ابن مالك مل يرد

 .(4)ت )يا( ىنا غَت منونة، وإال النكسر البيػ ، فرر[، وبيا اجوفع بوار وا]
 ا(.ين ىكذا )تتنو ضبط ٨تو )تا( بال ةا١تتأخر وقد رأيت ُب بعض النسخ 

 :السبب الثالث

                                       
 .، وتنبو إىل أف ا٢تواري قبل الغزي صاحب )فتح الرب ا١تالك(19 /2ُب شرح ألفية ابن مالك  (1)
أبو عمرو البصري ُب سبعي لإلدغاـ، وقرأ بو القارئ ال فسكن اكاربُت أذا كاف أو٢تما متحر تقإلدغاـ الكبَت: ىو إدغاـ ا١تثلُت وا١تا (2)

 َتلتيسا ٖتبَت، و 264/ 4ساعد وا١ت ،222/ 1 شذ. انظر: اإلقناع البن الباموضعا( 44القاؼ ُب ) ُبعدة حروؼ، منها الكاؼ 
ؼ حذفإف ]ؿ: (، فقا272، وليس ىذا بغريب على ابن مالك ُب ألفيتو، فقد فعلو ُب البيت )398/ 2لتصريح وا ،195

 .جر[ب للمنصالنف
 .359/ 2وإٖتاؼ ذوي االستحقاؽ  -171لو عنو: إعراب األلفية نق (3)
  .207/ 2، 41/ 1، وحاشية ا٠تضري 169/ 4انظر: حاشية الصباف  (4)
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إصالح بعض ألفاظ األلفية وأبياهتا، فقد يرى بعض ا١تطلعُت على األلفية أف فيها 
ما حيتاج إىل إصالح، بتغيَت كلمة أو عبارة، فينظم مكاهنا ما يصلح بو ىذا ا٠تلل، ورٔتا 

مثلة ذلك أنو من رواياهتا، ومن أ نأدخل بعض النساخ ىذا اإلصالح ُب األلفية، حىت يظ
 (:74يل أصلح )سواه( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )قأف ابن ع

 اصحبوأخرف ذا أف سواه  قبا لة و كنيو  أٌبواٝتا 
( ف سواىا صحبا( ١تا ورد عليو شيءإ)وأخرف ذا  :)ولو قاؿ :إىل )سواىا(، وقاؿ

 .(2) ريض، ٍب جاء السيوطي فذكر أهنا رواية، وتبعو ابن ٛتدوف وا٠ت(1)
 :رابعالسبب ال

اختالط ألفاظ األلفية بألفاظ الكافية الشافية، فقد ٗتتلط بعض ألفاظ األلفية 

بألفاظ أصلها الكافية الشافية عند بعض النساخ، أو يدخل بعضهم بعض أبيات الكافية 

 :(3) الشافية ُب األلفية وليست منها، ومن ذلك

 (82ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ) (أنو جاء ُب ٚتيع النسخ )اقتصر: 

 ، تا( على األنثى اقتصر، ٌبهي، وذ)ذ ػب ......................
 .(4) وىو لفظ الكافية الشافية ،(رقص( )1)ظوجاء ُب حاشية نسخة 

 ( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت )(:593أنو جاء ُب ٚتيع النسخ )استمر 

 ...................... وحذؼ اليا استمر سرأو كوفتح 
 .(1) الكافية الشافية ظ، وىو لف[(رنسخة )اشته وُب]لصباف: وجاء ُب حاشية ا

                                       
 .64/ 1فية ابن مالك لشرح ابن عقيل على أ (1)
 .64/ 1 لاشية ا٠تضري على ابن عقي، وح95/ 1، والفتح الودودي 71السيوطي على األلفية  رحانظر: ش (2)
 .715، 687انظر أمثلة أخرى ُب البيتُت:  (3)
 .314/ 1انظر: الكافية الشافية )مع شرحها(  (4)
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  (:549ذفت( ُب قوؿ ابن مالك ُب البيت ))حأنو جاء ُب ٚتيع النسخ 

 ...................... ورٔتا حذفت ا٢تمزة إف
)أسقطت(، وىو لفظ الكافية الشافية  (2)جاء ُب بعض شروح األلفية ا١تطبوعة و  

(3). 

 لفظو:(، 67زيادة بيت بعد البيت ) (4) يبجاء ُب نسخة الشاط  

 اقتضت  رورة( الضرضإياىم األ ضمنت)مع اختالؼ ما، و٨تو 

وليس ُب شيء من نسخ التحقيق األخرى وال ُب شروح األلفية، ولكنو من أبيات 
 . (5) الكافية الشافية

 :السبب الخامس
 وأقرب مثاؿ إىل تغيَت، ٤تتاجااشتهر ابن مالك بكثرة مراجعتو كتبو، وتغيَت ما يراه 

على ذلك ما فعلو ُب الكافية الشافية، فقد بقي يغَت فيها ويصلح، حىت اختصرىا ُب 
، إال أنو (ويةالفوائد احمل)ذلك كتابو  ، و٨تو(6)ل (، كما سبق بيانو بالتفصي)األلفيةا٠تالصة 

تغيَت ما حيتاج فيو استفاد من ٕتربتو ُب الكافية الشافية، فلم يتعب نفسو ُب ٤تاولة إصالح و 
                                                                                                            

 .1324/ 3انظر: الكافية الشافية )مع شرحها(  (1)
، والسيوطي 566/ 2كودي ، وا١ت278/ 3، وا٢تواري 63/ 2، وابن عقيل 625/ 2، وابن ابن القيم 1003/ 2انظر شرح ا١ترادي  (2)

هبذا اللفظ، مع أف الصباف ُب حاشيتو  79/ 3، وأشد من ذلك أنو جاء ُب ا١تطبوع من شرح األمشوين 84/ 2، وابن طولوف 266
 يقوؿ: ]قولو: )حذفت ا٢تمزة(....[، ٦تا يدؿ على أف ما ُب شرح األمشوين تصف من النساخ.

 .1200/ 3انظر: الكافية الشافية )مع شرحها(  (3)
/ 1 كودي، وا١ت60/ 1، وقد ذكر أف بعض النسخ تزيد ىذا البيت: شرح ابن عقيل 316/ 1قاصد الشافية( ا١ت)شرح الشاطيب  (4)

  .109/ 1ح صري، والت29اٞتزري ص ، وابن 123
 ، وانظر ىامشو.229/ 1الكافية الشافية  :انظر (5)
 ية الشافية؟(.يف ألف ابن مالك األلفية، وما عالقتها بالكاف)كُب  (6)
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تسهيل )ضم فيو كل ما ينقصو وضبط عبارتو، وٝتاه  كتابالف بعده  أإىل تغيَت، بل 
 .كثَت من األبواب والعبارات  ُبفلذا ٕتد الكتابُت يتشاهباف  (،الفوائد

 َتغ ُب األلفية، فبعد إبرازتو األوىل لأللفية أيضاولذا أرى أف ابن مالك فعل ذلك 
 .أخرى لأللفية نت تغيَتاتو إبرازهو إىل تغيَت، وما زاؿ يغَت حىت ك ٤تتاجافيها ما رآه 

 (1) ويغلب على ظٍت أف أبرز من ٛتل اإلبرازة األوىل ابن الناظم بدر الدين، وسيأٌب

هباء الدين  أف نسخة )أ( أكثر النسخ ٥تالفة لنسخة ابن الناظم، وىي مقابلة على نسخة
 .النحاس ٦تن ٛتل اإلبرازة األخرىبن النحاس تلميذ ابن مالك، فلعل ابن 

وكاف من ا١تتوقع أف تنتشر اإلبرازة األخَتة؛ ألهنا الصورة اليت ارتضاىا ابن مالك 

اإلبرازة  ر خليط من اإلبرازتُت، وأكثره منشأللفيتو، وأظن أف الواقع خالؼ ذلك، فا١تنت
 .األوىل

األوىل لأللفية وقع  ةوالسبب ُب ذلك أف ابن الناظم بعد أف أخذ عن أبيو اإلبراز 
، وبعد وفاة ابن مالك عاد ابن الناظم (2)ك بينو وبُت أبيو خالؼ أوجب انتقالو إىل بعلب

اقًتف هبا، وانتشر معها أىن طارت، فصار الغالب ُب  شرحاإىل دمشق، وشرح ألفية أبيو 

ر أخذ األلفية بعد ذلك من طريق شرح ابن الناظم الذي شرح على اإلبرازة األوىل، وصا

                                       
 (.إبرازىا، واختالؼ نسخها)ُب آخر  (1)
وجرى بينو وبُت والده صورة ]لعل صواهبا سورة[ سكن )، وفيو: 165 /1وفيات لانظر الكالـ على ىذا ا٠تالؼ ُب: الواُب با (2)

، وإف (وظيفة والده وسكنهالب إىل دمشق، وويل طفلما مات والده  ألجلها بعلبك، فقرأ عليو هبا ٚتاعة منهم بدر الدين بن زيد،
 .مل يثبت ىذا ا٠تالؼ بينهما فإف انتقاؿ البدر إىل بعلبك مشهور
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نساخ األلفية ينسخوهنا من شرح ابن الناظم، ٍب يوازنوهنا بنسخ أخرى عن اإلبرازة األخرى، 
 .٦تا أدى إىل اختالط اإلبرازتُت

اإلبرازة  رو ق لنا أف نسأؿ عن أبرز ا٠تالفات بُت اإلبرازتُت، وما النسخ اليت تصوحي
 .األوىل، والنسخ اليت تصور اإلبرازة األخرى

ألهنما مع  ؛(2)ظ( و1)ظاألوىل مها نسختا ة إلبراز اا يصور و٦تا سبق يتضح أف م
األوىل، وأف ما خيالف ىاتُت النسختُت قد  ةشرح ابن الناظم الذي ٛتل عن أبيو اإلبراز 

مثلت ٢تا ٔتا يغلب عن  يكوف من اإلبرازة األخرى، وقد يكوف بسبب األسباب السابقة اليت
 .أنو من أمثلتها ظٍت

ليت يغلب على ظٍت أهنا بسبب اختالؼ اإلبرازتُت من ابن وأما أبرز ا٠تالفات ا
 إىل األسباب اآلتية: -بعد التأمل فيها-مالك فتعود 

 :إرادة دقة العبارة، وىو أعم األسباب، ومن أمثلة ذلك .1

  (:560)قولو )ُب النثر والنظم( ُب البيت 

 ثبتامُب النثر والنظم الصحيح  ؛ إذ قد أتىاوليس عندي الزم

وغَتمها، وجاء ُب )أ( وُب شرح الشاطيب وشرح  (2( و)ظ1)ظىكذا ُب فقد جاء 
ا١تكودي بلفظ )ُب النظم والنثر(، وىو أدؽ؛ ألف تقدًن النثر يغٍت عن ذكر النظم؛ ألف ما 
جاز ُب النثر جاز ُب النظم، أما تقدًن النظم فيسلم من ذلك، ويبٍت الكالـ على التدرج، 

 ، وأتى ُب النثر أيضا. فكأنو يقوؿ: إذ قد أتى ُب النظم

 ( ُب البيت )(:756قولو )نظم 
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 رؼعظم ن( ُب منوف)ر وناد تلفخي ( المن)لفظ وإف تصل ف
 ،(ُب )أ( و)ب( بلفظ )شعر وغَتمها، وجاء (2ظ( و)1ىكذا ُب )ظ فقد جاء

ما كلمة )نظم( فأكثر ما تطلق على النظم أوىو أدؽ؛ ألف الوارد ُب شعر عريي قدًن، 
 .غراض الشعر وأساليبو وصورهأ٦تا ال يراعي  العلمي و٨توه

 ( ُب البيت )(: 243قولو )فأوؿ 

 كػ )وصل(،يُب مض اكسرر باآلخ لص١تتوا ن،مماض للفعاؿ فأو 
بلفظ  (2ُب )أ( و)د( و)ج( و)ظ ( وغَتىا بلفظ )وأوؿ(، وجاء1ُب )ظ فقد جاء

 سال تدؿ عليو، ولي)فأوؿ(، وىو أنسب؛ ألف الفاء ىنا تدؿ على معٌت التفريع، والواو 

  .رد أو االستئناؼالكالـ على معٌت التشريك اجمل

 ( ُب البيت )(:676قولو )من جاـز وناصب 

 (تسعدػ )، كصبجاـز ونا نم ردجيمضارعا إذا  عارف
(، وجاء1ُب )ظ فقد جاء و)د( ( ُب )أ( و)ب ( وغَتىا بلفظ )من ناصب وجاـز

 ؿ٤تمو  ُب األمثلة ا٠تمسة لنصباف ؛ ألؽبلفظ )من جاـز وناصب(، ولعلو أد (2و)ظ

، ومثلو  وحذفها للجـز والنصب ]( عن األمثلة ا٠تمسة: 45ولو ُب البيت )قعلى اٞتـز

( عن ٚتع 35، وقولو ُب البيت )[جرا ونصبا: ]عن ا١تثٌت (34قولو ُب البيت ) ه، و٨تو [ةٝت
ُب اٞتر ] :والتاء موع باأللفاجمل ( عن41، وقولو ُب البيت )[صبانجرر و ]اذكر السامل: ا١ت

 [.وُب النصب

 ( ُب البيت )(:705قولو )يغٍت 
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 فهم عٌتيأٌب أف ا١ت دق عكسوال رط يغٍت عن جواب قد علملشوا
وىو ، وجاء ُب )أ( بلفظ )يغٌت( ،(غٍتوغَتمها بلفظ )ي (2( و)ظ1فقد جاء ُب )ظ

يستغٍت عنو ذوؼ بداللتو عليو، ورٔتا أدؽ؛ ألف فعل الشرط قد يغٌت عن جواب الشرط احمل
 .وال يدؿ عليو فعل الشرط، بل يدؿ عليو دليل آخر مقايل أو حايل

  (:791)قولو )ٚتوع( ُب البيت 

 قلة وعٙتت )أفعاؿ(: ٚت ة(عل( ٍب )ففعلأفعلة( )أ)
 ،ُب )أ( بلفظ )مباين( وغَتمها بلفظ )ٚتوع(، وجاء (2( و)ظ1ُب )ظ فقد جاء

غ ومباف ٞتموع التكسَت، وليست ٚتوع ييت صوىو أدؽ؛ ألف ىذه األلفاظ ا١تذكورة ُب الب

 .تكسَت

 (:805ل وفعل( ُب البيت )عقولو )ف 

 لوضع ُب فعل وفعل قللووا الما )فعلة( صحل اٝتا علف
و)ج( ( ُب )أ( و)ب ل(، وجاءع( وغَتمها بلفظ )فعل وف2( )ظ1ظُب ) فقد جاء

كسور؛ فتوح على ا١تتقدًن ا١ت جرت علىل(، وىو أدؽ؛ ألف عادة النحويُت فعل و عبلفظ )ف

 .فألف الفتح أخ

 ( ُب البيت )(:209قولو )بالتعليق واإللغاء 
 ب( قد ألزماىقبل )ىب(، واألمر) نم وخص بالتعليق واإللغاء ما

( بلفظ )باإللغاء والتعليق(، وجاء ُب باقي النسخ )ج( و1ظفقد جاء ُب )

فاستحق التقدًن، ٓتالؼ  واجبامن ناحية كوف التعليق  ؽبالتعليق واإللغاء(، وىو أد)
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على التعليق ُب اإلبرازة األوىل بداللة أف ابن  دـاإللغاء فهو جائز، وظاىر أف اإللغاء مق
 .مالك تكلم عليو بعد ذلك قبل التعليق

 ( 937( ُب البيت )تبُتقولو:) 

 ت(حضلػ )ُت حجة، كبف مل تإ د ثبتقيبال دة ياز وامتنع 

 ؛ؽج( بلفظ )تبُت(، وىو أد)ُب )أ( و ( وغَتىا ىكذا، وجاء1فقد جاء ُب )ظ

 ينت لو بنفسو. بأـ ت هألف ا١تطلوب تبُت اٟتجة، سواء بينت لو من غَت 
 :مراعاة القواُب، ومن ذلك .2

 -( ُب البيت )(:503قولو )وردا 

 وردا نزرا دًنقالتبار إخ دى لخَت؟( و  تكمثل )٦تن أن
ا(، ردو)ب( بلفظ )و وغَتمها بلفظ )وجدا(، وجاء ُب )أ(  (2( و)ظ1جاء ُب )ظ

 الرويجدا( فيخالف ما قبل و وأما ) الروي،وىو أنسب للقافية؛ ألنو دياثلها ُب فتح ما قبل 
ُب جرس البيت ال يفوت مثل أذف  خلل، ولكنو (1) ُب حركتو، وليس ىذا من عيوب القافية

 .تمرس ُب النظمابن مالك ا١ت

 ( 927تق( ُب البيت )فسقولو:) 

 قتقاؼ( فسو))راء( جعفر، كػ  يبقل وضاعف الالـ إذا أص

                                       
 رؼ الذي قبل الروي، انظر: سر الفصاحة صويرى بعضهم أنو داخل ُب عيب سناد التوجيو، فيعرفونو بأنو: اختالؼ حركة اٟت (1)

أف سناد التوجيو خاص باختالؼ حركة اٟترؼ الذي قبل  شهور ُب كتب العروض والقافية، وا١ت72/ 1ودودي لوالفتح ا ،185
ص لم العروض للصباف ع، وشرح الكافية الشافية ُب 263ص  ، والعيوف الغامزة164قيد، انظر: الكاُب للتربيزي ص الروي ا١ت

692. 
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وىو  ،(1) ق(ستوغَتمها ىكذا، وجاء ُب )أ( بلفظ )ف (2)ظ( و1)ظفقد جاء ُب 
 .أنسب للقافية: ١تا ذكرتو ُب البيت السابق

 ( ُب البيت )(:926قولو )اكتفي 

 يفوزف، وزائد بلفظو اكت من )فعل( قابل األصوؿ ُبضب

، وجاء ُب )أ( بفتح التاء، وىو أنسب (تفي( وغَتىا بلفظ )اك1فقد جاء ُب )ظ

للقافية؛ ١تا ذكرتو ُب البيت السابق، إال أف القياس حينئذ حذؼ الياء لكوف الفعل فعل أمر 
 .على حذؼ الياء نيامب

 (:903اغتفر( ُب البيت ) لفصلقولو )وا 

 ػ )جيبها أدر()ىا(، ك عم أو رؼْت تفراغ لفصليل الياء، واؾ تاكذا
( وغَتمها ىكذا، وجاء ُب )أ( و)ب( بلفظ )والفصل 2و)ظ( 1فقد جاء ُب )ظ

وي وحركة ما قبلو، وليس ىذا ر (، وىو أنسب للقافية؛ ألنو يناسبها ُب حركة ما قبل الفراغت
 .من عيوب القافية، ولكن مراعاتو تناسب براعة ابن مالك ُب النظم وٕتويده

 :ٗتليصو الكالـ من التقدير، ومن ذلك .3

 (:62 البيت )قولو )ذو انتصاب( ُب 

 شكالليس م عريلتفوا اي(،إي) و انتصاب، ُب انفصاؿ جعالذو 

                                       
 .1185ب، انظر: القاموس )فستق( جندذ و قنفُب )فستق( لغتاف، ومها ك (1)
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ل( جعذو( مبتدأ، وا١تفعوؿ الثاين ؿ)) ػوغَتمها، ف (2ظ( و)1ظجاء ىكذا ُب )
وجاء ُب )أ( وشرح أيب حياف وشرح ا١تكودي بلفظ )ذا  ،ضمَت مقدر عائد إىل )ذو(

 (.)جعل ػوؿ الثاين لفعسامل من التقدير؛ ألف )ذا( ا١ت انتصاب(، وىو
 :ومن ذلك ،بدال من االسم الظاىر اإلتياف بالضمَت .4

  (:149)قولو )هبا( ُب البيت 

 ال تالية ةهبا متلو  ئفج )ما( النافية ربكذاؾ سبق خ
وىو  بلفظ )هبا(؛ (2ظ( و))جُب )أ( و ( وغَتىا بلفظ )ٔتا(، وجاء1ظجاء ُب )

 .ضمَته سن؛ لالستغناء عن إعادة االسم الظاىر بذكرحأ

 ( ُب البيت )(:678قولو )ٗتفيفها 

 ردمط فهوها من )أف(، ٗتفيف ع صحح، واعتقدفصب هبا والر نفا

و)ج( ( ُب )أ( و)ب وىو، ( وغَتمها بلفظ )ٗتفيف أف(2( و)ظ1ُب )ظ فقد جاء
عادة االسم الظاىر بذكر إها(، وىو أحسن؛ لالستغناء عن فيفا١تكودي بلفظ )ٗت رحوش

 .ضمَته

 :ائر، ومن ذلكتوحيد الضم .5

 ( ُب البيت )(:377قولو )هبا 
 ردئدا لتوكيد و زايعٌت، و  قدل ا التعليوهبكاؼ(، ) ػة بشب

 ................ واستعمل اٝتا .............
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( وغَتمها، وجاء ُب )أ( و)ب( وشرح ا١تكودي بلفظ 2( و)ظ1جاء ىكذا ُب )ظ
د( وقولو ر و ) ا١تذكر، فتوافق قولو أنسب؛ لتكوف ضمائر )الكاؼ( كلها على لفظ وىو ،)بو(

 (.ملع)واست
 :مراعاة األرجح، ومن ذلك .6

 ( 693( ُب البيت )نصبوقولو:) 

 ؼذحمن أو )أف( ثابتا ونصب عطف وإف على اسم خالص فعل
وىو  ،(صبون)أ( و)د( بلفظ ) ُب ( بلفظ )ينصبو(، وجاء2( و)ظ1ظُب ) فقد جاء

 فعالجيوز ُب جوابو أف يكوف  -كما ىنا- ماضيا فعالفعل الشرط إذا كاف  فأرجح؛ أل

يو حينئذ ففا١تختار  مضارعا فعالنصبو(، وجيوز أف يكوف )بال إشكاؿ كما ُب رواية  ماضيا

 .(1)( ع كما ُب رواية )ينصبوفو(، وجيوز الر باٞتـز فيقاؿ )ينص

 ( ُب البيت )(:952قولو )و٨توه 

()أو جا، لقامطياء  فذاؾ  و٨توه وجهُت ُب ثانيو أـ ـؤ
ه(، و وغَتمها ىكذا، وجاء ُب )أ( و)ب( بلفظ )و٨ت (2( و)ظ1فقد جاء ُب )ظ

، فالنصب على وىو أرجح؛ ألف ىذه العبارة داخلة ُب باب االشتغاؿ وفعلها طليب

 .(2) االشتغاؿ حينئذ أرجح من الرفع
 :مراعاة األسلوب السابق والالحق، ومن ذلك .7

                                       
 .378/ 4والتصريح  ،1588/ 3الكافية الشافية  رح، وش77/ 4انظر: شرح التسهيل  (1)
 .177/ 1 ، كشرح ابن عقيل مع حاشية ا٠تضري(264)انظر: الًتجيح ُب شروح األلفية، عند شرحهم للبيت  (2)
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 (:212)( ُب البيت قـ التعليتز قولو )وال 

 (نفى )ما قبلـز التعليق تالو  موىم إلغاء ما تقدما ُب 
(، وجاء ُب )ب( و)ج( وشرح ق( وغَته بلفظ )والتـز التعلي1ظفقد جاء ُب )

(، وىو أنسب ١تا قبلو ُب البيت السابق، من قعليتالتـز الو الشاطيب وشرح ا١تكودي بلفظ )

 .ف(وانو ضمَت الشأ)، وقولو: (قولو: )وجوز اإللغاء

 (:833( ُب البيت )يالثقولو )الث 

 ()قذي( ُب )قذى صغرتو، ٨تو إذا يالثلثيال( اجعل ا)فع
وغَتمها ىكذا، وجاء ُب )ب( وشرح ا١تكودي بلفظ ( 2( و)ظ1فقد جاء ُب )ظ

 )فعيعيل( ١تا فاؽ[. ( معفعيعل)](، وىو أنسب ١تا بعده ُب البيت التايل، من قولو: يالثالث)
 :إىل تكلف، ومن ذلكٗتليص الكالـ ٦تا حيتاج ٗترجيو  .8

 ( 877الشطر الثاين من البيت:) 
 عينو التـزوفتح  هفجرب  الفا عدـ ( ماةشيػ )ك  نوإف يك

(، وٗت ح( وغَتىا بلفظ )فجربه وفت1فقد جاء ُب )ظ ذلك حيتاج إىل  ريجعينو التـز

، وجاء ُب )أ( و)د( بلفظ (1)االثنُت تكلف؛ ألف ظاىر العبارة أف يقاؿ: )التزما( بألف 
(، فسلم من ىذا التكلف، ومع ذلك صار أنسب للقافية؛ ١توافقتها تو النعي وفتحفجربه ) ـز

 .ة اٟترؼ الذي قبل الروي والذي قبلوكُب حر 

 :مراعاة الوزف، ومن ذلك .9

                                       
  .166ص ، وإعراب األلفية 860 /2شرح ا١تكودي : انظر (1)
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 ( ُب البيت )(:447قولو )١تا مضى 

 ...................... مضى ا ١تاالف٥تتى أوما 
وىو  ،(وجاء ُب باقي النسخ )١تا مضى( بلفظ )ما قد مضى(، 1ظفقد جاء ُب )

(، وىو موافق للتفعيلتُت األخريُت ُب الشطر، أما )ما قد تفعلنأنسب للبيت؛ ألف وزنو )م

 .ظم ُب القمةلن(، وابن مالك ُب استفعلنمضى( فوزنو )م

 :ٖتسُت األمثلة، ومن ذلك .10

 قولو )كاصطفى( ُب البيت: 

 )قد تلملما( يربع ُب أمثاؿ )اصطفى( وضم ماػ وصل، ك هبمز

(، وىو فى( بلفظ )كارعوى(، وجاء ُب باقي النسخ )كاصط1فقد جاء ُب )ظ
 (.من )ارعوى س، وىو مع ذلك ألطف وأسلقرآينأحسن ُب التمثيل؛ ألنو لفظ 

 (:879، فالبيت )كررحذؼ البيت ا١ت .11
 حرؾ ٖتريك بناء لزما ووصل ذي ا٢تاء أجز بكل ما

 رح ا١تكودي،شد( و )( و1أ( و)ظ)ج(، وليس ُب )و (2ثابت ُب )ب( و)ظ

 ، وىو قولو: (1)بعده  الذيوإسقاطو أحسن؛ ألنو حشو يغٌت عنو البيت 

 داـ استحسنا، ُب ا١تشذأدًن  ريك بناٖت ووصلها بغَت
 (:719لبيت )اآخر سقط أيضا من )أ(، وىو  بيتانظر أف اللفت يو٦تا 

 خذا١تأا ، فادرف)ضربت زيدا( كا  يد( فذاز  ضربتو الذي)و ٨ت

                                       
 .178/ 2، وحاشية ا٠تضري 751/ 2دي والفتح الودو  ،162/ 4انظر إغناءه عنو ُب: حاشية الصباف  (1)
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وليس ُب ىذا البيت غَت التمثيل، فهل وجد ابن مالك أف عدد األلفية صار 
 ؟٘تاما( بيت 1000فحذؼ البيتُت لتكوف عدة األلفية ) (،1002)

 :اآلتيتومما سبق تظهر اننتائج 

 (.1األوىل نسخة )ظ ةإلبراز ا ل ما يصورفضأف أ 

 لك؛ فابن ىشاـ  أف أفضل ما يصور اإلبرازة األخرى نسخة )أ(، وال عجب ُب ذ

كاتبها قد قابلها على نسخة هباء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك، وىو ٦تن 
أخذ عن ابن مالك األلفية، وحدث هبا وأجاز هبا، ولعل روايتو عنو لإلبرازة 

قابلة األخَتة، وقد أثبت ابن ىشاـ ُب حواشي نسختو عدة عبارات تؤكد ىذه ا١ت

 .(1) سبق ذكرىا

 ( 2ظأف نسخة) الثانية، فخلط بُت اإلبرازتُت، ومثلو بقية  ةتأثر ناسخها باإلبراز  قد

 .النسخ اليت خلطت بُت اإلبرازتُت أيضا

  باإلبرازة األخَتة، وال عجب ُب  تأثراأكثر  -كوديكالشاطيب وا١ت-أف نسخ ا١تغاربة

وأف نسخ  ،(2)ا ذلك؛ ألف الشاطيب روى األلفية من طريق ابن النحاس أيض

 .باإلبرازة األوىل تأثرا رأكث شارقةا١ت

 فإف قاؿ قائل: مل مل تثبت ُب التحقيق ما ُب اإلبرازة األخَتة دوف األوىل؟ 

                                       
 وطاهتا(.ط٥ت)ُب وصف النسخ ُب   (1)
 (.رواية األلفية)كما سبق ُب   (2)
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،  ُتفأقوؿ: ألف ما قلتو ُب اإلبرازتُت والفروؽ بينهما، وعزو ىذه الفروؽ إىل اإلبرازت
لو وقفت دعم بالقرائن اليت ال تصل إىل منزلة األدلة والقطع، و كلو قائم على غلبة الظن ا١ت

على نسخة أو نسخ تامة العلو تبُت ىذه الفروؽ وتعزوىا إىل إحدى اإلبرازتُت ١تا تلبثت ُب 
 دىذه النسخ مل يكن ب -إىل اآلف- إثبات ما ُب اإلبرازة األخَتة دوف األوىل، و١تا مل أجد

 .من االعتماد على منهج التحقيق القائم على تقدًن أفضل النسخ وما اتفق عليو أكثرىا

 : خلامتتا

ج اليت ئأٛتد اهلل تعاىل على ختاـ ىذا البحث، ٍب أقدـ للقارئ الكرًن خالصة النتا
 خرجت هبا منو، ومنها: 

  من الغرائب علميا ٖتقيقاأف عدـ ٖتقيق ألفية ابن مالك. 

 ( ىو اسم ألفية ابن مالك، وتوصف بأهنا )(.ُب النحو)ا٠تالصة 

 ( بيتاف وألف بيت من ا1002عدد أبياهتا ) وحيتمل أف ابن مالك ُب جا١تزدو لرجز ،

 .( بيت1000) لتكوف األلفية -(879( )719مها )-اإلبرازة الثانية حذؼ بيتُت 

 (.660)ٛتاة(، قرابة سنة )ابن مالك ألفيتو ُب  لفأ 

 اآلين فهو شرؼ  را١تباش، أما ينآ لتأليف ابن مالك األلفية سبباف: حقيقي ومباشر

ما وجده ُب  (، وأما السبب اٟتقيقي فهوػى788 ت)الدين ىبة اهلل البارزي 

 األلفية فألفالكافية الشافية( من عيوب وتقصَت، وعدـ انتشار بسبب طو٢تا، )
 األمرين. ىذين ُبلتال
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 الشافية(، فقد بقي فيها كثَت  )الكافيةج بأمها ئت ألفية ابن مالك وثيقة الوشابقي

 ية ٥تتصرة، سوى بابُت أمهلهمامنها، فكل أبواب الكافية الشافية بقيت ُب األلف
( فصال، كما بقيت األلفية على ترتيب 18ٚتيع الفصوؿ سوى ) وكذاابن مالك، 

  ابن مالك ترتيبها ُب األلفية.َتالكافية الشافية، سوى ٜتسة أبواب غ

 ( بيتا223وأما األبيات فأبقى ابن مالك ُب األلفية من الكافية الشافية )  ،بلفظها

 .بلفظها شطرا( 28و)، اظهاألفبأغلب  (106)و

  مل يشرح ابن مالك ألفيتو، وأبرز أسباب ذلك ضيق وقتو بعد تأليفها حىت وفاتو

نجى بن عثماف التنوخي رٛتو اهلل، وأوؿ من شرحها تلميذ ابن مالك أبو الربكات ا١ت

 .وقد شرحها ُب حياة ابن مالك (،ػى695)ت 

 لث عشر، ٍب كثرت ُب القرنُت عات ألفية ابن مالك كانت ُب القرف الثابأقدـ ط

 .الرابع عشر وا٠تامس عشر

  ٤تققو شروحها مل حيققوا  ىتم، حعلا فيما أيعلم ٖتقيقامل ٖتقق ألفية ابن مالك

 .لفظها فيما حققوه من شروح

  واعتماد بعض احملققُت على علميا ٖتقيقابسبب عدـ ٖتقيق ألفية ابن مالك ،

 :غَت احملقق من األلفية طبوعا١ت

  بعض احملققُت على تغيَت لفظ األلفية فيما حيققوف، وىو من رواياهتإترأ.  

 ما حيققوف ما خيالف شرح الشارح.  نتأثبت بعضهم ُب م 
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  تعجل بعضهم فحكم بالتصحيف أو ا٠تطأ على ألفاظ وردت لأللفية فيما

 .حيققوف، وىو من رواياهتا

  ٥تالفتو ٞتميع النسخ من األلفية ُب ضبط ألفاظ األلفية مع عا١تطبو تابع بعضهم 

 .ا١تخطوطة

  ٢تا  -بعد ْتثي-، يصعب تتبعها، ومل أجد جداأللفية ابن مالك نسخ خطية كثَتة

 من النسخ العالية حققتها عليها، وآمل أف عدداوإمنا وجدت ٢تا  ،تامة العلو خاً نس
 .أجد ُب ا١تستقبل نسخا أعلى أو تامة العلو أستفيد منها ُب التحقيق بعوف اهلل

 ابق الرواة لرواية ألفية ابن مالك منذ وقت مبكر من تأليفها، فرواىا عدد من تس

تالميذ ابن مالك، ومن تالميذىم، وغَتىم، ذكرت منهم من عاش ُب القرنُت 

 .السابع والثامن

  بُت نسخ ألفية ابن مالك العالية اختالفات كثَتة، ال تعود إىل ما يوجد عادة بُت

بعد إجالة النظر -قط، وقد أعدت ىذه االختالفات نسخ الكتاب إذا كثر نسخو ف
 .إىل ٜتسة أسباب -فيها

  توقفت عند السبب ا٠تامس من أسباب اختالؼ نسخ ألفية ابن مالك، وىو أف

ت ىذه التغيَتات إبرازه ونابن مالك كاف يغَت ُب ألفيتو بعد تأليفو إياىا، وقد ك

ُت من ابن مالك، قددية ٛتلها عنو أف لأللفية إبرازت أرجحجديدة لأللفية، ٦تا جعلٍت 
 .لها عنو تلميذه هباء الدين بن النحاسٛتابنو بدر الدين، وجديدة 
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 طبوع اليـو من ألفية ابن مالك متأثر باإلبرازة القددية، وسبب ذلك ارتباط أكثر ا١ت

بدر الدين ولد ابن مالك الذي ٛتل عن أبيو اإلبرازة األوىل، وشرحو  رحاأللفية بش
 .شروحها وأمههامن أشهر 

وأصحابو  ، والصالة والسالـ على نبينا ٤تمد، وعلى آلووآخراً  أوالواٟتمد هلل 

 .أٚتعُت
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 املصادر واملراجع
 والرسائل تالمخطوطا .أ 
 العزيز العيوين،  ٖتقيقات ُب ترٚتة ابن مالك النحوي، ْتث لسليماف بن عبد

 .معروض للنشر

 ت فيها إىل ا١تخطوطات اآلتيةدع)ألفية ابن مالك(، وقد  ا٠تالصة ُب النحو: 

، 1039كتبة السليمانية بإسطنبوؿ، مكتبة رئيس الكتاب، برقم ٥تطوطة ا١ت .1
  .أ() بػٓتط ابن ىشاـ ا١تصري، ورمزت ٢تا 

، ورمزت 415 /80ة النبوية، برقم نديؼ حكمت ُب ا١تعار ٥تطوطة مكتبة  .2

 .ب() ػ٢تا ب
 ػ، ورمزت ٢تا ب1387فهد الوطنية بالرياض، برقم  كا١تل٥تطوطة مكتبة  .3

  .د()

، مع إعراهبا 1646، ورقم 1645كتبة الظاىرية بدمشق، برقم ٥تطوطة ا١ت .4
مد بن علي اٟتنفي الصاٟتي )ت اللوامع الشمسية ُب إعراب األلفية(، حمل)

 .ج() ػ(، ورمزت ٢تا ب789

  ا١تالكية ُب القراءات، البن مالك، ٥تطوط ُب مكتبة اللو يل ُب إسطنبوؿ، برقم

62. 
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 اطيب؛ ٖتقيق ٤تفوظ ُب شقاصد الشافية ُب شرح خالصة الكافية أليب إسحاؽ الا١ت

يمُت، ثالرٛتن بن سليماف الع مركز البحث ُب جامعة أـ القرى؛ ٖتقيق: د. عبد
 .و٤تمد ابن إبراىيم البنا، وعياد بن عويد الثبييت، وزمالئهم

 وعمطبال .ب 
  إسحاؽ حملمد بن ئد أيبزواإٖتاؼ ذوي االستحقاؽ ببعض مراد ا١ترادي و 

 -.1ط  -.؛ ٖتقيق حسُت بركاتي، ابن غاز ياسنأٛتد العثماين ا١تك
 .ػى1420مكتبة الرشد، : الرياض

 ة؛ زيفية ابن مالك لربىاف الدين بن قيم اٞتو لإرشاد السالك إىل حل أ
 .ػى1422: أضواء السلف، ضالريا -.1ط  -.بتحقيق ٤تمد السهلي

  يد اليماين؛ اللغويُت لعبد الباقي بن عبد اجملإشارة التعيُت ُب تراجم النحاة و
الرياض: مركز ا١تلك فيصل للبحوث  -.1ط  -.ٖتقيق عبد اجمليد دياب

 ـ.1986/ 1406اإلسالمية،  والدراسات
 رين الطالب ُب صناعة اإلعراب ٠تالد األزىري؛ ٘تسمى إعراب األلفية ا١ت

 .ػى1423بَتوت: ا١تكتبة العصرية،  -.1ط  -.راجعو عزيز إيغزير
 مكة  -.اإلقناع ُب القراءات السبع البن الباذش؛ ٖتقيق عبد اجمليد قطامش

 .ػى1403ا١تكرمة: مركز البحث العلمي ّتامعة أـ القرى، 
 بَتوت: دار صادر،  -.دورد فنديكمطبوع أل اكتفاء القنوع ٔتا ىو

 ـ.1896
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 ط  -.إكماؿ اإلعالـ بتثليث الكالـ البن مالك؛ ٖتقيق سعد الغامدي
 .ػى1404ـ القرى، أة معجا :مكة ا١تكرمة -.1
 يد نافع، ْتث ُب ٣تلة اجمل ك، منهجها وشروحها لغريب عبدلألفية ابن ما

،  ،66 -56، رقم العدد ةا١تنور اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة   .ػى1405احملـر
 مود مصطفى؛ ٖتقيق ٤تمد أٛتد قاسمعلمي ا٠تليل حمل ىلأىدى سبيل إ.- 

 .ػى1423ة، صريكتبة العا١ت :بَتوت
 طبعة  :بَتوت -.سالك إىل ألفية ابن مالك البن ىشاـ األنصاريأوضح ا١ت

مد ٤تِت الدين سالك حملدار الفكر، مع عدة السالك إىل ٖتقيق أوضح ا١ت
 .عبد اٟتميد

 اري األندلسي؛ ٖتقيق ٤تمد أبو مد بن ٤تمد اجملي حملر ابرنامج اجمل
 .ػى1400مي، دار الغرب اإلسال :وتبَت  -.1ط  -.األجفاف

  بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت والنحاة للسيوطي؛ ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل
 .الكتبة العصرية :بَتوت -.إبراىيم

 مد بن يعقوب الفَتوزأبادي؛ ٖتقيق واللغة حمل ئمة النحوأبلغة ُب تراجم لا
الكويت: ٚتعية إحياء الًتاث اإلسالمي،  -.1ط  -.صريا١ت ٤تمد

 .ػى1407
 رضية، شرح ألفية ابن مالك للسيوطي؛ ٖتقيق علي سعيد ١تالبهجة ا

 .ػى1413كلية الدعوة اإلسالمية،  يا:بيل -.1ط  -.الشينوي
  الطبعة يالزبيد اٟتسيٍتتاج العروس من جواىر القاموس حملمد مرتضى ،

 .ُتحملققاٖتقيق ٣تموعة عن  :الكويتية
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 ويسمى تتمة  ر، ا١تشهور بابن الوردي،ظفتاريخ ابن الوردي لعمر بن م
بَتوت : دار الكتب العلمية،  -.1ط  -.ا١تختصر ُب أخبار البشر

 .ػى1417
 5ط  -.يخ ابن خلدوف لعبد الرٛتن بن ٤تمد بن خلدوف اٟتضرمير تا.- 

 ـ.1984بَتوت: دار القلم، 
 ط  -.واألعالـ للذىيب؛ ٖتقيق عمر تدمري شاىَتات ا١تيتاريخ اإلسالـ ووف

 .ػى1421ريب، الكتاب الع بَتوت: دار -.1
 ُب القراءات العشر البن اٞتزري؛ ٖتقيق أٛتد ٤تمد القضاة التيسَت ٖتبَت.- 

 .ػى1421دار الفرقاف،  الزرقاء، األردف: -.1ط 
 بَتوت: دار الكتب العلمية -.1ط  -.تذكرة اٟتفاظ للذىيب. 
 قاصد البن مالك؛ بتحقيق ٤تمد كامل بركاتتسهيل الفوائد وتكميل ا١ت.- 

 .ػى1387العريب،  دار الكاتب
 ط  -.الفتاح ْتَتي التصريح ٔتضموف التوضيح ٠تالد األزىري؛ ٖتقيق عبد

 .ػى1413، ريبالقاىرة : نشر الزىراء لإلعالـ الع -.1
 ابن مالك البن أـ قاسم ا١ترادي؛  ألفية حبشر  وا١تسالك توضيح ا١تقاصد

، العريب القاىرة: دار الفكر -.1ط  -.ٖتقيق عبد الرٛتن سليماف
 .ىػ1422

  بَتوت: دار  -.لى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكعحاشية ا٠تضري
 .ػى1398الفكر، 
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 مد بن علي الصباف؛ صححو مشوين حملحاشية الصباف على شرح األ
 . دار الفكر :بَتوت -.أٛتدُت ى حسصطفم
 دار إحياء  -.مد الدمنهورياٟتاشية الكربى على منت الكاُب ُب العروض حمل

 .بيةالكتب العر 
 بغداد: مكتبة النهضة،  -.1ط  -.حياف النحوي ٠تدجية اٟتديثى أبو

 .ػى1385
 العزيز  ألفية ابن مالك(؛ ٖتقيق سليماف بن عبد) ا٠تالصة ُب النحو

 .ػى1428الرياض: مكتبة دار ا١تنهاج،  -.1ط  -.العيوين
 دارس لعبد القادر بن ٤تمد النعيمي الدمشقي؛ ٖتقيق: س ُب تاريخ ا١تر دالا

 .ػى1410الكتب العلمية،  بَتوت: دار -.1ط  -.راىيم مشس الدينإب
 ئة الثامنة أليب الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد ياف ا١تعالكامنة ُب أ الدرر

٢تند: احيدرآباد،  -.2ط  -.عيد ضافقيق ٤تمد عبد ا١تالعسقالين؛ ٖت
 .ػى1392لعثمانية، ارة ا١تعارؼ ائ٣تلس د

 الذىب البن فرحوف اليعمري ا١تالكيذىب ُب معرفة علماء الديباج ا١ت.- 
 .بَتوت: دار الكتب العلمية

  ؛ ٖتمعذيل دار  -.قيق ٤تمد سيد جاد اٟتقرفة القراء الكبار البن مكتـو
 ـ.1969لتأليف، امصر 

 واكب، حاشية على شرح األمشوين لأللفية أليب ا١ت واىربالكواكب و  زواىر
مطبعة الدولة  -.1ط  -.اهلل ٤تمد ابن علي التونسي ا١تالكي عبد

 .ػى1290التونسية، 
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 بَتوت : دار الكتب  -.1ط  -.احة البن سناف ا٠تفاجيفصال سر
 .ػى1402العلمية، 

 لبهاء الدين ٤تمد بن يوسف بن يعقوب  ؾوا١تلو سلوؾ ُب طبقات العلماء ال
ط  -.وايلي بن اٟتسُت األكوع اٟتعلقيق ٤تمد بن اٞتندي الكندي؛ ٖت

 ـ.1995اد، اإلرش صنعاء: مكتبة -.2
 من ذىب لعبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد العكري  اربرات الذىب ُب أخذش

 -.1ط  -.رناؤوطرنؤوط، و٤تمود األاٟتنبلي؛ ٖتقيق عبد القادر األ
 .ػى1406بن كثَت، دمشق،  دمشق: دار

  مع حاشية الصباف، وشرح الشواىد )ح األمشوين أللفية ابن مالك شر
 .دار الفكر -.للعيٍت(

 ابن مالك البن الناظم، تصحيح ٤تمد بن سليم اللبابيدي،  شرح ألفية
قيق ، وعدت إىل ٖتػى1312مطبعة القديس جاورجيوس، بَتوت، سنة 

 (.عليها صدار اٞتيل، )وأن: بَتوت -.اٟتميد السيد عبد
 اهلل ٤تمد بن أٛتد ا٢تواري؛ ٖتقيق عبد  شرح ألفية ابن مالك أليب عبد

ا١تكتبة األزىرية للًتاث،  :القاىرة -.اٟتميد اٟتميد السيد ٤تمد عبد
 .ػى1420

 1ط  -.شرح التسهيل البن مالك؛ ٖتقيق عبد الرٛتن السيد وآخر.- 
عة اليت حققها ٤تمد عطا بوقد أعيد إىل الط، ػى1410للطباعة،  ىجر
 .ػى1422بَتوت: دار الكتب العلمية ،  -.1ط  -.وآخر
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 لصاٟتي؛ ٖتقيق عبدك البن طولوف الرح ابن طولوف على ألفية ابن ماش 
 .ػى1423، بَتوت: دار الكتب العلمية -.1ط  -.اٟتميد الكبيسي

 شرح كافية ابن اٟتاجب لبدر الدين بن ٚتاعة؛ ٖتقيق ٤تمد ٤تمد داود.- 
ى لك عمالٖتفة ابن )قق، والصواب أنو نار، كذا نسبو احملالقاىرة: دار ا١ت

 .اٟتاجبية( رواية تلميذه ابن ٚتاعة
 والقافية أليب العرفاف ٤تمد بن علي  العروضلشافية ُب علمي شرح الكافية ا

دار الوفاء،  :اإلسكندرية -.1ط  -.فتوح خليل .الصباف؛ ٖتقيق د
 ـ.2000

 ط  -.ا١تنعم أٛتد ىريدي شرح الكافية الشافية البن مالك؛ ٖتقيق عبد
مع  أحيانا، وقد أعود ػى1402جامعة أـ القرى،  :كرمةمكة ا١ت -.1
 -.1ط  -.الطبعة اليت حققها على ٤تمد معوض وآخر ح إىلصريالت

 .ػى1420 بَتوت: دار الكتب العلمية،
 الرٛتن بن علي ا١تكودي؛  شرح ا١تكودي على ألفية ابن مالك أليب زيد عبد

 .ػى1414ة الكويت، معٖتقيق فاطمة الراجحي، نشر جا
  بكي؛ سلتاج الدين بن علي بن عبد الكاُب ال الكربىطبقات الشافعية

بَتوت:  -.2ط  -.مد اٟتلوناحي عبد الفتاح ٤تطال دٖتقيق ٤تمود ٤تم
 .ػى1413ىجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  لعليم اطبقات الشافعية البن قاضي شهبة الدمشقي؛ اعتناء اٟتافظ عبد
 .ػى1407بَتوت: دار الندوة اٞتديدة،  -.خاف
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 ياضطبقات النحاة واللغويُت البن قاضى شهبة؛ بتحقيق ٤تسن ع.- 
 ـ.1974النجف، مطبعة النعماف، 

 من غرب لشمس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب؛  ُب خرب العرب
مطبعة حكومة الكويت،  :الكويت -.2ط  -.نجدٖتقيق صالح الدين ا١ت

 ـ.1984
 العيوف الغامزة على خبايا الرامزة للدماميٍت؛ ٖتقيق اٟتساين، حسن عبد 

 .ػى1415ة ا٠تا٧تي، القاىرة: مكتب -.2ط  -.اهلل
 ج، ري، عٍت بنشره ز يب ا٠تَت ابن اٞتغاية النهاية ُب طبقات القراء أل

 ـ.1982/ ػى1402الكتب العلمية،  بَتوت: دار -.3ط  -.برجسًتاسر
  مد بن قاسم الغزي؛ ٖتقيق ٤تمد الك بشرح ألفية ابن مالك حمل١تا بفتح الر

 ـ.1991، الميةنشر كلية الدعوة اإلس :طرابلس -.1ط  -.٠تًتوشيا
 ودودي على ا١تكودي، وىو حاشية أليب العباس ابن ٛتدوف بن لالفتح ا

 دار :تو بَت  -.اٟتاج على شرح ا١تكودي لأللفية؛ ضبط ٤تمد صدُب
 .ػى1415الفكر، 

 سلسالت لعبدعاجم وا١تشيخات وا١تفهرس الفهارس واألثبات ومعجم ا١ت 
الغرب  دار :بَتوت -.الكتاين؛ ٖتقيق إحساف عباس الكبَت اٟتي بن عبد
 .ػى1402اإلسالمي، 

 مد بن شاكر بن أٛتد الكتيب؛ ٖتقيق علي ٤تمد بن فوات الوفيات حمل
 ـ.2000دار الكتب العلمية،  :بَتوت -.1ط  -.يعوض اهلل وآخر
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 د بن طولوف الصاٟتي؛ ٖتقيق ٤تمد ميخ الصاٟتية حملر القالئد اٞتوىرية ُب تا
 ـ.1949دمشق،  -.أٛتد دمهاف

 ٠تصاصة عن ألفاظ ا٠تالصة البن اٞتزري؛ ٖتقيق مصطفى كاشف ا
 .ػى1403مطبعة السعادة، : القاىرة -.النماس

  زي؛ ٖتقيق اٟتساين، حسن عبديالكاُب ُب العروض والقواُب للخطيب الترب 
 .مكتبة ا٠تا٧تي :القاىرة -.3ط  -.اهلل
 ة الكافية الشافية البن مالك، مطبوعة و٤تققة مع شرحها، وعدت للموازن

 .ػى1322الفجالة، مصر: مطبعة ا٢تالؿ،  -.إىل طبعة شركة اإلسالـ
 ط  -.كتاب ُب علم العروض أليب اٟتسن العروضي؛ ٖتقيق جعفر ماجد

 ـ.1995دار الغرب اإلسالمي، : بَتوت -.1
 بَتوت: دار  -.نوف عن أسامي الكتب والفنوف للحاج خليفةلظكشف ا

 ـ.1992/ ػى1413الكتب العلمية، 
  والشاـ ُب القرنُت السابع والثامن من ا٢تجرة لعبد النحوية ُب مصرا١تدرسة 

 .ػى1400، بَتوت: دار الشروؽ -.1ط -.العاؿ سامل مكـر
 راح من ألفية ابن مالك إلبراىيم اٟتندود، ٣تلة جامعة شما أصلحو ال

 .ػى1421، 23اإلماـ، العدد 
 مكة  -.ركات؛ ٖتقيق ٤تمد كامل بلساعد على تسهيل الفوائد البن عقيا١ت

 ـ.1980/ ػى1400، القرىالعلمي التابع ٞتامعة أـ  ا١تكرمة: مركز البحث
 ٣تمع األمثاؿ ألٛتد بن ٤تمد ا١تيداين؛ ٖتقيق ٤تمد ٤تِت الدين عبد 

 .بَتوت: دار ا١تعرفة -.اٟتميد
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  معجم ٤تدثي الذىيب( لإلماـ الذىيب؛ ٖتقيق روحية عبد )معجم الذىيب
 .ػى1413الكتب العلمية،  َتوت: دارب -.1ط  -.الرٛتن السويفي

 ةي؛ ٚتع وإعداد ٤تمد عيسى صاٟتعا١تطبو عجم الشامل للًتاث العريب ا١ت.- 
،  للًتبيةمة العربية ظنالقاىرة: ا١ت  ـ.1992والثقافة والعلـو

  دار  :بَتوت -.الدمشقيعربة ليوسف سركيس وا١ت العربيةمعجم ا١تطبوعات
 .ػى1346صر، صادر، مصورة من طبعة مطبعة سركيس ٔت

  ط  -.ا١تياديٍت فهرس البن حجر العسقالين؛ ٖتقيق ٤تمد شكورا١تا١تعجم
 .ػى1418، بَتوت: مؤسسة الرسالة -.1
 شروح األلفية حملمود العيٍت، مطبوع ُب  ىدقاصد النحوية ُب شرح شواا١ت

 .صادر بَتوت: دار -.1ط  -.األدب ىامش خزانة
 عامل  -.ا٠تالق عضيمة مد عبدربد؛ ٖتقيق ٤تقتضب أليب العباس ا١تا١ت

 .الكتب
  منادمة األطالؿ ومسامرة ا٠تياؿ لعبد القادر بدراف؛ ٖتقيق زىَت

 ـ.1985، كتب اإلسالميا١ت: بَتوت -.2ط  -.الشاويش
   منهج السالك ُب الكالـ على ألفية ابن مالك أليب حياف؛ ٖتقيق سدين

افن، ُب والية  كية الشرقية ُب مدينة نيوىمريكالزر؛ نشرتو اٞتمعية األ
 .باعة آلة كتابةـ(، ط1947، سنة )تكتكونيكي

 بَتوت: دار الكتب  -.العرب ألٛتد ا٢تامشي ميزاف الذىب ُب صناعة شعر
 .ػى1410العربية، 
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 مد الرابط الدالئي؛ ٤تمد بن ُب شرح كتاب التسهيل حمل التحصيل نتائج
 .والنشر مطابع الثورة للطباعة :بنغازي -.ٖتقيق مصطفى الصادؽ العريب

  اسن يوسف بن ٞتماؿ الدين أيب احمل ةوالقاىر  ُب ملوؾ مصر ةىر االنجـو الز
 .دار النشر؛ وزارة الثقافة واإلرشاد القومي :مصر -.تابكيتغري بردى األ

 نار، ا١ت دار :القاىرة -.النحاة حملمد الطنطاوي أشهر ريخوتا نشأة النحو
 .ػى1412

 ي التلمساين؛ ر قد بن ٤تمد ا١تنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ألٛت
 .ػى1388بَتوت: دار صادر،  -.ٖتقيق إحساف عباس

 عروض ابن اٟتاجب ٞتماؿ الدين اإلسنوي؛ ٖتقيق  رحهناية الراغب ُب ش
 .ػى1410اٞتيل،  بَتوت: دار -.1ط  -.شعباف صالح

 صنفُت إلٝتاعيل باشا البغداديا١ت ؤلفُت وآثارفُت ُب أٝتاء ا١تر ىدية العا.- 
 .ػى1413وت: دار الكتب العلمية، بَت 
 ناؤوط وتركي ر وفيات ٠تليل بن أيبك الصفدي؛ ٖتقيق أٛتد األلالواُب با

 .ػى1420الًتاث،  إحياء دار :بَتوت -في.مصط
 الرياض: دار -.1ط  -.ًن األسعدر الك لعبد العريب الوسيط ُب تاريخ النحو 

 .ػى1413 الشواؼ،
 


